
Google 

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

- Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 

personal, non-commercial purposes. 

- Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 

use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

- Maintain attribution The Google *watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

- Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 

countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 

discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

alhttpo://books.goodle.com/ 



-9 

44. RORIPTORUM GRAECORUM 
; ET ROMANORUM 

| SN λ΄ TEUBNERIANA 

157) all 
SCHOLIA VETERA 

IN PINDARI CARMINA 

EDIDIT 

A. B DEACHMANN 



μ
ὰ
 

 
ὐ
ὺ
Ὺ
Τ
1
π
π
π
π
τ
ς
Τ
 

Τ
Π
]
 

Π
Ί
Τ
Τ
Τ
Π
Τ
Τ
 

"
 

a
n
 
C
E
R
E
R
I
 

Sii LE
EL
ET
EH
TE
TT
ET
TT
TE
TT
ET
RT
TT
TH
IA
 

LL
LL
TT
LE
TL
TT
IT
TT
ET
TT
TI
TU
 

—
—
 

À
—
 

{ΠῚ Π ΠῚ ΠΤ 
᾿ Li L] LU ᾿ ᾿ L ' ' L t ^ ᾿ LJ LU ᾿ L] ᾿ ᾿ LI 

LLLLLTLELLETTTTT Sina n ann e 
E err rmm 

Π
Π
Π
 

Vi
n 

i
n
 

F
E
R
R
E
 

ER
 

L
I
 

———— UM p 





— M — 

*
-
-
—
 

--.. 



SCHOLIA VETERA IN 
PINDARI CARMINA 

RECENSUIT 

K'BÜÍDRACHMANN , à. 

rÓ—— M 

VOL. I 

SCHOLIA IN OLYMPIONICAS 

ADIECTA EST TABULA PHOTOTYPICA. 

ds 

LIPSIAE 

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI 

MOCMIII 



| LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI 



2 us d Δί. 
IOANNI LVDOVICO HEIBERG 

PHILOLOGO 





Praefatio. 

In seholiüs veteribus Pindari Olympioniearum recen- 
sendis praecipue usus sum codicibus sex, qui iam ἃ Momm- 
seno in textu carminum constituendo adhibiti et siglis 
ABCDEQ notati sunt*). Sunt autem hi: 

Ambrosianus Ο 222 inf. bombycinus**) saec. XIII. A 
Descripsit Keil Rh. Mus. VI (1848) p. 108— 10; ofr. Stude- 
mund Anecd. p. 212—47; O. Sehroeder Philol. LIV (1899) 
p. 277. Continet praeter multa alia Pindari Ol I—XII. 
Correctus est passim manu si non eadem quae textum et 
scholia scripsit, at certe aequali; quam & prima manu, 
quae raro correxit nec fere nisi in scribendo, non distinxi. 
Uno aut altero loco manus recens apparet. Imago photo- 
iypiea huie volumini adfixa est huius codicis fol. 195". — 
Apographum scholiorum ab Eduardo Sehwartz confectum 
mihique liberalissime traditum primum ipse, iterum Otto 
Sehroeder eum codice contulimus. (QGlossas ipse exscripsi, 
in quibusdam amica Heibergii opera adiutus. — Codicis 
Ambrosiani apographum, quod ad scholia attinet, est cod. 
Vratislaviensis Redigerani 40 prima pars; de quo codice Rea. 
iripartito cfr. Gerhardus ap. Boeckhium vol. II p. II sq.; 
Schroeder l. l p. 286; Catal. codd. Graec. qui in Bibl. 
Urbica Vratislaviensi adservantur (Vratisl. 1889) p. 49 sqq. 
Boeckhius codicem, quem primus adhibuit, Vrat(islaviensem) 

5) Codices Pindari Florentinos, Romanos, Mediolanenses, 
Venetos, Parisinos, Vindobonenses breviter descripsit Jul. Resler 
Philol. vol. IV (1849) p. 510—532; ne hoc in unoquoque codice 
eommemorando repetam. 

**) Hoc nomine olim vulgato codices in charta orientali 
scriptos hodie quoque designaro commodum visum est. 

& 33- “ΟΣ Li p à 

&. Σ Ν "23 



VI Praefatio. 

À vocavit; ego Red. insignivi, sed raro eius mentionem 
feci; notitiam eius lectionum debeo praeter Boeckhium Ottoni 
Schroeder. 

B .— Vaticanus 1332 bomb. saec. XII. Descripsit Schroeder 
l l p. 278—80; cfr. Resler Ult. Pind. Isthmiae Scholia 
(diss. Vratislav. [1847]) p. 3 sq.; id. Philol. IV (1849) 
p. 525; Mommsen Rh. Mus. VI (1848) p. 435—936.  Con- 
tinuit olim omnia Pindari epinicia cum scholiis; nunc foliis 
amissis lacunae effectae sunt haud paucae, in scholiis Ol. 
hae: I init. — 29; 69 med. (p. 34, 14 huius ed.) — 106; 
171 — fin.; V 16 med. (p. 143, 13) — 48 med. (p. 151,8); 
fortasse etiam IX, 46 —59 (ofr. p. 278, 13*). — Ceterum 
alis quoque modis codex pessime habitus est; quippe 
charta mollis οὗ parum resistens multis locis vel humore 
prope dissoluta vel ipso atramento exesa est, ut pro litteris 
maeulae lacunaeve informes existerent; tum totus codex ne 
ultra pessum daretur pelle quadam obductus est, quae si 
olim perlucida fuit, hodie certe in fuscum colorem ob- 
Scurata efficit ut multis locis seriptura divinanda potius 
quam legenda sit, haud paucis legi omnino non possit**). 
Codicem Fulvii Ursinii olim fuisse constat; qui in exem- 

*) Cum sch. 44 desinit f. 63, ἃ sch. 60b incipit f. 64. 
Fol. 638 autem olim ἃ suo loco aberat; nam et ceteris minus 
est marginibus abscissis, et textum eius (vs. 40—59 vulg.) 
jn imo f. 62* οὐ summo f. 64* adscripsit manus recentior. Sed 
dubitationem movet, quod neque textus ulla pars excidit, et 
scholia vulgata 46— 59 sine textu non folium, sed tantum 
paginam codicis B expletura erant. 

**) Hanc medelam, morbo sane peiorem, abhinc non plus 
iriginta annis codici adhibitam esse mihi dixit P. Ehrle, 
egregius bibliothecae Vaticanae praefectus; cum eius testi- 
monio optime convenit quod neque Resler illius rei mentionem 
facii et Tycho Mommsen, qui codicem anno 1847 tractavit, 
se eum obducetum esse meminisse mihi quaerenti negavit. 
Resleri autem verbae haec sunt (Philol. IV, 525): ,Difficilis 
lectu est quod passim situ et aetate margines eius sunt adesi, 
passim chartae panni adsuti ordoque foliorum perversus est'*. — 
Feliciter sane accidit quod Mommsen omnia scholia ante con- 
tulit quam illud malum codici illatum est. 



Praefatio. vi 

plari suo editionis Romanae lectiones haud paucas, sed quae 
omnes ad textum pertinerent, enotavit"); ad scholia nihil 
&eliud quam nomina quaedam fabularia, ut argumenta in- 
dicaret, apposuit. — Glossae partim prima, partim recen- 
liore manu (Georgii Platanitae, cfr. Schroeder Philol. LIV 
p- 279) scriptae sunt; hano, quae in textu scholiorum raro 
apparet, signavi B* —— Scholia ipse contuli, glossas de- 
seripsi; postea Tycho Mommsen v. cl. et de his studiis 
optime meritus collationem suam &abhine plus L annos, 
«um codicis condicio melior esset, factam insigni liberali- 
iate mihi concessit. Hac cum mea diligenter comparata 
omnes locos, de quorum lectione dubitari posse visum est, 
benevolà Schroederi, Heibergii, Hudii opera cum codice 
denuo econferendos curavi. — Ex B scholia O. XIV (non 
O. XI quoque, ut Abel Wien. Studd. IV p. 236 opinari 
videtur) descripsit librarius codieis Vaticanae 1333, quof 
adhibito de seriptura codicis B in haec quidem parte cer- 
lius affirmare licet. Hoc apographum siglo f notavi. 

Parisinus 2774- bomb. saeculi XIV. Descripsit Schroeder C 
1.1. p. 280. Continet praeter alia Pindari Olympia et 
partem Pythiorum (usque ad V 67 vulg.) — Multa cor- 
rexit librarius ipse in scribendo, pauca manus fere aequa- 
lis (O?); deinde manus recens (saec. XV—XVI, C?) lem- 
mata subduxit, glossas et varias lectiones addidit; cuius 
additamenta fere non curavi. — Scholia ipse contuli, glossa- 
rum nonnullas descripsi. 
-  Laurentianus 32, 52 bomb. saec XIV. Descripsit D 
Schroeder 1. 1. p. 281; cfr. Mommsen parerg. Pind. p. 4— 6. 
Continet Pindari carmina omnia; Pindaro alligatus est 
*lius codex, qui Theocriü carmina continet. Primi qua- 
iernionis primum folium periit; ceterorum margines magnam 

*) Locos ubi codex et editio discreparent fere duobus 
punctis (:) supra vel infra versum positis et in codice et in 
libro impresso significabat, in hoc saepius addito v. c., h. e. 
vetus codex; quae puncta Schroeder Philol. LIV p. 279, quia 
exemplar Ursinianum inspicere non potuerat, (Georgio ill qui 
codicem retractavit tribuit. 



VIII Praefatio. 

partem exesi et charta recentiore refecti sunt, in qua manus 
recentissima ex alio codice (Q, Laur. 32, 35) quae inte- 
rierunt scholiorum partes supplere conata est. Ea addi- 
tamenta signavi [D]; sicubi lectionem communi librariorum 
D et [D] opera effectam afferre necesse fuit, quae [D] 
debentur uncinis.quadratis inclusi; velut p. 29, 21 [δὲ] τὲ 
[D]D, h. e. δὲ supplevit [D] ante τὲ librarii D. — Codex 
in haec quidem parte (neque enim eadem manus totum 
exaravit) litteris minutissimis, crebris compendiis, calamo 
et crasso et festinanti satis neglegenter scriptus ad legen- 
dum haud facilis, ad conferendum valde lubricus est. — 
Contuli scholia, glossas fere neglexi. 

E X Laurentianus 32, 37 bomb. saec. XIV. Descripsit 
Schroeder p. 281sq. Continet Theocriti carmina (cfr. 
Ziegler Theocr) p. V); Pindari Olympia et Pythia; tum 
Libanii epistulas alia manu scriptas. Ultimum Pindari 
folium (131) chartaceum est; continet P. XII 45—56 vulg. 
eum $cholis inde ἃ verbis οἰκοῦσιν εἰς τὴν τῶν Χαρί- 
τῶν (sch. 45) ad fin. (— κλασϑέντος τοῦ καλάμου); haec 
omnia manu recentissima ex D descripta sunt. In ceteris 
scholiis manus recens (E?) raro apparet. — Codicem 
Euangelistae Capiferrei poetae Romani (Nolhae, Bibliothé- 
que de Fulvio Orsini p. 257) olim fuisse ex inscriptioni- 
bus f. 17 (βιβλίον εὐαγγελίστου τοῦ σιδηροκεφάλου δωμαίου 
καὶ τῶν φίλων) et 1977 apparet. — Scholia contuli, glossas 
omnes perlegi et si quae notatu dignae videbantur descripsi. 

6 Laurentianus 32, 35 bomb. saec. XIV. Continet Pin- 
dari Olympia et Pythia cum prolegomenis (p. 4, 9 — 11, 
11 h. ed.), scholiis, glossis (f. 1—897); tum f. 89"—91" 
alia manus (Q^) alteram vitam Pindari et metrica quae- 
dam addidit*). In imo f. 91" eadem manus primum Iliadis 
versum cum scholis scripsit. — Qui Pindarum scripsit, 
in scholis varias lectiones vel correctiones supra versus 
addidit; saepe se ipse in seribendo ita correxit, ut quod 

Ὁ Huie nomen fuisse Malachiam ex subscriptione f. 89" 
(ὁ μαλαχίας ἐκτέϑεικε τὸ μέτρον ὅτι πολλά ἐστιν ὠφέλιμον εἰς 
τὴν ποίησιν) conicias. 



Praefatio. IX 

scriptum erat pumice detergeret et in litura meliora re- 
seriberet. — Ex hoe codice vel simillimo eius descripta 
sunt scholia Vratislaviensis D (h. e. tertiae partis codicis Vrat? 
Redigerani tripartiti), quem adhibuit Boeckhius. BSignavi 
Vrat.i, sed raro attuli. — Codieis Q scholia contuli, glossas 
fere non curavi. 

Praeter hos libros ἃ me inspecti et partim collati sunt: 
Vaticanus 41 bomb. saec. XIV. Continet praeter vitam H 

Pindari recentiore manu scriptam Olympia et Pythia cum 
scholiis, deinde initium Batrachomachiae. — Contuli vitam, 
seholia O. I et partem O. II, alia passim per omnes Olym- 
pionicas, maxime ubi deficit B; nam fuit cum crederem ex 
hoe codice Calliergum scholia cod. B supplevisse. 

Laur. 32, 33 bomb. saec. XIV. Continet praeter multa F 
alia Olympia et Pythia cum scholiis et glossis. Scholia O. I 
perlegi ei passim contuli, alia pauca, maxime quae ad 
temporum rationes pertinent, notavi. 

Gottingensis philol. 29 bomb. saec. XIII. Descripsit 
Heyne I? praef. p. LI; Boeckhius I p. XVII. Adhibuit in 
scholiis iam Heyne (cfr. praef. p. XV sq.), postea Boeckhius, 
in primis saltem Olympiis (cfr. praef. vol. II, 1 p. V). — 
Continet Olympia (praeter O. I, quod manu rec. additum 
est) et Pythia (usque ad XII, 38 vulg.; quae restant et 
praeterea N. I—III alius recensionis sunt); tum Nicandri 
Theriaca et Alexipharmaea. — Codicem non totum con- 
tuli (quod nune paenitet); sed tantum numerum locorum 
aliquam ob causam memorabilium inspexi, ut omnibus 
scholiis collatis non ita magnum fructum proventurum esse 
Sperem. 

Vatieanus 42 bomb. saec. XIV. Continet OlympiaK 
(praeter IV, 17 — V, 6 vulg.) et Pythiorum quattuor prima 
(usque ad IV, 495 vulg.) cum prolegomenis, scholiis, glossis. 
Quantum operae in libro nullius pretii impenderim, referre 
taedet. 

Ambrosianus E 103 sup. bomb. saec. XIII— XIV. Con-N 
ποὺ Olympia cum scholiis et post haec scholia metrica 
(quibus singula earmina carent) O. I—XI cum prolego- 



X Praefatio. 

menis. Contuli paüca scholia O. I et XIV et omnia 
O. XII. 

"P Parisinus 2408 (V Mommseni) saec. XITI—XIV. De- 
scripsit Schroeder p. 283. Continet Olympia, Pythia, partem 
Nemeorum. Scholia Germani veteribus intermixta habet, et 
omnino cum Caesareo Vindobonensi (U Mommseni) artissime 
coniunctus est (cfr. Mommsen Sch. Germ. p. XXIV). Con- 
tuli prolegomena OL, multa scholia O. I, partem O. VI, 
omnia O. XII, metrica pleraque. Invitus ἃ siglo Mommseni 
discessi, cum P signarem; sed siglo V aliter utendum erat. 

Praeterea obiter inspexi: Vat. 902 (L; saec. XIV, non 
XII), turpissimam chartam; Leid. Q 4 (O); Vat. Urb. 144 
(R); Angelicum C, 1, 1; Vat. 121 (T); Mare. 475 (Y). — 
Vindobonensem 130 (U) a Mommseno totum collatum habeo, 
sed rarissime adhibui; eiusdem ex collationibus aliquam 
notitiam habeo codicum O et T. Denique Perusini B 43 
(M) particulas meum. in usum contulit Heiberg. 

De horum eodieum cognatione et auctoritate 
ita hoc loco disseram, ut omissa omni disputatione quid 
sentiam breviter exponam, alibi de iis rebus fusius ex- 
plieaturus. Igitur in O. II—XII duo diversa scholiorum 
genera exstant, unum solo codice À eiusque apographo 
Redigerano servatum, quod ob id ipsum Ambrosiasnum 
vocatur, alterum ceterorum omnium qui noti sunt codicum 
€ommune, quod ab antiquissimo codice B "Vaticanum 
appellavi& Mommsen. In Ὁ. XIII et XIV, ubi Α deficit, 
solis scholis Vaticanis utimur; neque aliter res habet in 
O. I Nam etsi scholia eius carminis etiam codice À 
continentur, iamen hac quidem in parte is est consensus 
eius cum ceteris codicibus, ut non duo genera diversa, 
sed duas recensiones unius generis traditas esse appareat. 
Ex his una codicibus ACFKN, altera (B)DEHQ (cum 
PR Ang.) continetur; certum eius rei documentum est 
ordo scholiorum O. I, 1, cuius conspectum hoc loco subicio. 



.Praefatio. XI 

Tamen FK versus finem sch. 159 mutati alteram recen- 
sionem sequuntur*). Contra D, qui initio O. I cum HQ 
consentit, a sch. fere 97 b ad AC transit ibique usque ad 
finem carminis permanet. — Ex his duabus recensionibus, 
αὖ hoe statim absolvam, neutram per omnia sequi licet; 
immo ex utraque pro natura loci quae lectio melior vide- 
tur eligenda est. 

Inter codices scholiorum Vaticanorum B iam multa 
habet propria — nam et in rebus minulioribus saepe dis- 
crepat et multo pauciora scholia habet quam ceteri —, 
αὖ unam quasi classem efficiat, ceteri CDEHQ alteram. 

Ex his rursus E propius quam ceteri à B abest. C (cum 
N, quantum eum novi) recensionem interpolatam et licenter 
mutatam praebet; quae in solo O. XIV a B propius quam 
ceterorum abest. HQ, quibus etiam G sine dubio adnume- 
randus est, unam classem efficiunt, quae plura schola 
habet quam ceteri. Ex his pleraque recentiora sunt; haud 
p&uca ex Ámbrosianis transseripta, sed in transscribendo 
interpolata sunt; pauca et vetera et egregia reperiuntur, 

*) 159 a. e. f. FK cum C faciunt (A iam in sch. 167 de- 
ficit); ab 159d (quod in CFK post 159 f legitur) E sequuntur 



XII Praefatio. 

ex quibus maxime insigne est sch. O.I 33. Denique D 
permulta scholia omisit, alia contraxit; in rebus minutio- 
ribus cum C saepe consentit, sed interpolationis gravioris 
vitio caret. — De reliquis codicibus quos quidem notos 
habeam pauca sufficient. Ἐ' et Καὶ exira Ὁ. I cum E fere 
consentiunt; item P (i. e. V Mommseni) RTU, quorum PU 
Germani scholia veteribus inserta habent. Ὁ cum ON 
aliqua affinitate coniunctus videtur, sed passim cum B 
mirum in modum consentit. M et Y, quorum uterque in 
occidente scriptus est, recensionem interpolatam, sed ab C 
diversam praebent. 

In iis scholiis Ámbrosianis quae solo codice À tradita 
sunt recensio facilis, omnis difficultas in emendatione est; 
nam ἃ cum ab interpolatione liber sit, singula verba 
tam foede corrupta saepe exhibet, ut de vero restituendo 
despercandum videatur. Itaque correctis quae certo iudicio 
sanari posse visa sunt, cetera fere intacta reliqui, sed ut 
corruptelas indiearem et coniecturas dubias cum aliorum 
tum meas sub textu adhiberem. Ubi ἃ cum Vaticanis 
non modo in summa rerum, sed etiam in verbis consentit, 
ilum ducem ita secutus sum, ut nisi aperte corruptus 
esset, eius lectiones etiam omnium Vaticanorum consensui 
praeferrem, consensum autem cuiusvis codicis Vaticani cum 
À cerlissimum veritatis indicem haberem. Sed ubi solis 
Vatieanis utimur, difficilior est recensio. Neque enim 
codice. B, quamquam ceteris antiquior est et haud paucis 
locis solus verum servavit, tamquam certo duce uti licet; 
qui et in scholiis disponendis lemmatisque particulisve 
velut ἄλλως, οὖν, φησί similibus addendis omittendisve 
liberius versatus est et licentis mutationis atque inter- 
polationis passim convincitur*). Accedit quod in scholiis 

*) Duo huius rei exempla afferam. Sch. O. IX 188 ἃ et b 
duae glossae sunt, quae cum lemmate carerent,.in archetypo 
codicum CDEQ post 184 ἃ falso insertae erant. In B recto qui- 
dem loco, post 132, leguntur; sed dum transponuntur, et lem- 
mate, cuius ipsa forma (xol ὡς παῖς ἐν ᾿4ϑάναις) interpolatorem 



Praefatio. XIII 

Vaticanorum et Ámbrosiani communibus ἃ non semper 
cum B, sed saepe cum ceteris facit. Itaque in scholiis 
Vatieanis recensendis eam legem tenui, ut consensum 
CDEQ pro fundamento haberem nec lectiones singulares 
codicis B nisi ubi aperte meliora praeberet reciperem, sin 
autem ad B alius codex, in primis E, accederet, reliquos 
posthaberem. In lemmatis quidem  deseribendis et si- 
milibus rebus minoribus administrandis certas leges in- 
veniri posse omnino desperavi Ceterum in scholiis de- 
scribendis non eandem diligentiam et verecundiam obser- 
vatam esse, quam in textu boni quidem librarii praestare 
solent, nemini ignotum est. taque et quid antiquitus 
fuerit permultis locis dignosci omnino nequit, et in eligendo, 
reiciendo, textu constituendo sibi constare difficile est; 
qua in re nec mihi saltisfeci nec aliis me satisfecisse credo; 
& peritis veniam aliquam impeiraturum spero. 

Scholiorum veterum recensio praeter codices quibus 
ipsa tradita sunt etiam commentatores recentioris 
aetatis, qui iis scholiis usi sunt, respicere debet. Thomas 
enim Magister et Triclinius in verbis Pindari inter- 
pretandis nostris seholis passim ita usi sunt, ut ea ad 
verbum fere repeterent. Sed cum neuter eorum meliori- 
bus codicibus quam quos hodie habemus usus sit, ad 
lextum eonstituendum parum adiumenti afferunt. Item 
Is. Tzetzes, dum scholia metrica in versus redigit, codice 
usus est nostri Ὁ simillimo. Eorundem scholiorum metri- 
corum Triclinius novam dedit recensionem et quaedam e 
suo ingenio recte emendavit. — Praeter Byzantinos Pin- 
dari commentatores etiam Jo. Tzetzes in variis scriptis 
suis nostris scholiis usus est; cuius locos plerosque debeo 
humanitati Scheerii, qui ex copiis suis quae in rem 

arguit, locupletatae et ἢ in νικήσας mutato ad similitudinem 
iusti scholii 182 b redactae sunt. — Sch. O. XIII 116 e (p. 380, 
20. 231) ὀμόσας in ὁ μέγας, ἐπικουρίαν in dj usd Mes 
erant (ὀμόσας tamen servaverunt EQ); itaque B δι’ ἐπιορ 
᾿Αϑηνᾶς in δι ἐπιορκίαν θέμενος, Óv ᾿Αϑηνᾶς mutavit, cum 
ceteri ór ἐπιορκίαν simpliciter retinerent. 



XIV Praefatio, 

erant liberalissime mecum communicavit. '"Tzetzem uberiora 
quam nos scholia Pindariea habuisse ex uno aut altero 
loco (O. VII 36) efficere voluit Scheerius; equidem dum 
eam rem in medio relinquo, eiusmodi locos inter textum 
οὐ apparatum integros expressi, ceteros ibidem nominare 
satis habui. Denique aliorum quoque seriptorum 
locos cum scholis Pindaricis aliqua affinitate coniunctos 
ut potui eonquisivi et eandem rationem secutus, si qui 
ex commentariis Pindaricis a nostris diversis peliti esse 
visi erant, descripsi, reliquos dumtaxat nominavi . Neque 
tamen occultissima et remotissima quaeque investigare aut 
propositum fuit aut, si fuisset, tempus sivissei; itaque aliis 
qui maioribus doctrinae subsidiis instructi in hoc genere 
elaborare volent, sat multa relicta esse certum habeo. 
Quamquam ad verba scholiorum emendanda exiguus fructus 
ex tali labore peti posse videtur. 

Editionem meam ita institui, ut ex sex illis codi- 
cibus ABCDEQ scholia quidem omnia reciperem, glossas 
autem, postquam in singulis codicibus plane diversas esse 
vidi, fere neglegerem. Ex solo codice B glossas prima 
manu scriptas, quas re vera ad vetera scholia pertinere 
&pertum est, omnes recepi; item ex E varias lectiones 
inter versus adscriptas. Ex codicibus quorum partes ían- 
tum collatas habui, H saepius adhibui, ne in quibusdam 
seholis sola Q auctoritate confiderem; reliquos ubi e re 
visum est in apparatu nominavi, sed eorum lectiones etiam 
sicubi enotatas habui omnes apponere minime volui. — 
Scholia ἃ codicibus aliena et ex alüs auctoribus ad- 
sumpta inter textum et apparatum ferri iam supra de- 
monstravi. 

Scholia Ámbrosiana et Vaticana, ut par est, separata 
tuli, exceptis iis locis (sunt autem pauci), ubi A cum 
Vaticanis ita consentit, ut ex utrisque unus textus com- 
mode effici possit. Ad singula scholia sigla codicum ex 
quibus desumpta sunt in margine apposui. Scholia diversi 
generis vel ad diversa lemmata pertinentia εἰσϑέσει et 
numero versus addito, scholia eiusdem generis et lemmatis 
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spatio relicto distinxi*). Praeterea quae ad eundem versum 
pertinent litteris velut a b c additis numeravi Qua in 
re id quod his quidem in scholiis fieri necesse erat, magis 
commodo eorum qui hac editione usuri sunt quam ipsi rei 
el veritali consului; neque enim fieri potuit.ut scholia 
diversae .originis ubique secernerentur aut quae ab initio 
unum fuerunt non aliquando dirimerentur. Cum illis litteris 
Bpatiisque ita eoniuneta sunt sigla codicum in margine ad- 
posita, ut ubieunque ponuntur, ad initium novi scholii 
spatio et littera signali referantur, ubi omittuntur, ex 
proximo superiore loco repetenda sint. Quodsi quando 
codex aliquis partem tantum sceholii servavit, ad lineam 
transversam ( | ) in textu interpositam sigla marginis re- 
feruntur; eademque linea usus sum, si in uno textus versu 
plura spatia. occurrunt, ut ad cuius scholi initium sigla 
referrentur indicarem. Ceterum universa haee ratio, qua 
quibus ex codicibus unumquodque scholium parsve scholii 
edatur extemplo perspicuum fit, ut ad usum facilis et 
commoda est, ita solis verbis paulo difficilius explicatur. 
Scholia in eodem codice repetita esse siglis velut Q*^, Qi 
indicavi. Siglo uneinis incluso, velut (C), significatur, 
diserepantias eius codicis solito graviores (ut in C vio- 
lentas mutationes, in D absurdas omissiones) in apparatu 
omissas esse; quod praeter CD raro vel nusquam feci**). 

Propter eam codicum naturam quam supra (p. XIII) 
demonstravi apparatum criticum tota lectionum farra- 
gine onerare editoris non est; immo. singulorum codicum 
natura et quae inter omnes intercedat ratione perspecta, 

*) In codicibus plerisque singula scholia, quae quidem lem- 
maia habeant, tribus quatuorve punctis (* vel -.) distin- 
guuntur; post lemmata duplex fere punctum (:) ponitur. Sed 
propter universam scholiorum nostrorum naturam, quam infra 
demonstrabo, tota haec distinguendi ratio adeo nullius momenti 
est, u& eam in edilione me& sciens praetermiserim. 

**) In B eadem ratione uno alterove loco (velut p. 342, 18) 
usus sum, ut scholium in ceteris codicibus separatum ferri, in 
B alo loco textui insertum esse significarem; sed lectiones 
eodicis B in apparatu nusquam sciens omisi. 
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quidquid re vera traditum est, religiose adhibere, cetera 
abicere debet. Itaque in universum eas mihi leges pro- 
posui ut omnes quisquilias, velut accentuum spirituumve 
rationes a vulgata abhorrentes, Ny paragogicum additum 
omissumve, similia praeterirem; deinde etiam singulos 
singulorum codieum errores vel interpolationes, ubi de 
vera lectione ex ceteris constaret, omitterem.  À priore 
lege raro nec fere nisi in À et B discessi; alteram ita 
observavi, ut cautior quam audacior videri mallem. 708- 
que primum ubicunque unius vel duorum codicum fide 
iextus constat, eorum ne apertissima quidem vitia praeter- 
misi Deinde codicis ἃ omnes lectiones attuli, etiam in 
O. I, nam in ceteris carminibus id facere res ipsa cogit. 
Item codicis B omnes lectiones adhibui, quod et omnium 
antiquissimus est et multa habet singularia. In ceteris 
Valicanis legem severius ienui; tamen et ex E praeter 
itacismos et similia omnia fere attuli, quod is codex in 
rebus quibusdam, ut in ordine scholiorum, fideliorem quam 
ceteri archetypi imaginem praebet; et ubicumque duo 
pluresve codices: in eadem lectione ita consentiunt, ut ex 
eo consensu non modo ad textum constituendum, sed ad 
affinitates codicum diiudicandas aliquid effici posse videa- 
tur, talia omnia diligenter adnotare volui. Quo factum 
est ut in O. I, ubi codices in tres quatuorve classes omnes 
ad eundem archetypum redeuntes discedunt, apparatus 
paulo uberior quam in ceteris carminibus evaderet. Item 
ubieumque B abest, ex codicibus DEQ nihil fere quod 

ullus momenti esse videretur praetermisi. Contra codicis 
interpolati C lectiones singulares, utpote quae ad textum 
constituendum plerumque nihil omnino valeant, ne appa- 
ratum ultra omnem modum inutiliter onerarem, permultas 
omisi; de hoc igitur codice ex silentio meo concludere non 
licet. Denique etiam animi causa nonnulla quae ad som- 
nolentiam vel licentiam librariorum illustrandam pertine- 
rent me addidisse fateor. Ut autem ratio mea ad duudi- 
candum facilis et aperta esset, in uno earmine Ὁ. XII omnes 
lectiones quas in apparatu praeterii in fine huius prae- 
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fationis exposui. — De singulis codicibus hoc addo, D negle- 
gentissime soriptum esse et in omittendo saepe incredi- 
bilem in modum peccare; H vitis minutis et futtilibus 
abundare; Q plerumque diligenter scriptum es8e, sed passim 
mulia vitia in breve spatium quasi congerere, ui arche- 
typum eius ad legendum varium fuisse conicias. 

In apparatu O. II—XII consensum codicem Vaticano- 
rum, ubi Ámbrosiano opponuntur, siglo V significavi; idem V 
in O. I facere nolui, ne ad consensum AO(DFK) signifi- 
eandum novum siglum introdueerem. Ceterum illo siglo V 
leotio archetypi Vaticanorum, singulis singulorum codicum 
vitiis praetermissis, notatur. — Siglo uncis incluso, velut (E), 
signifieatur, eum codicem in ea quidem lectione qua de 
agitur cum ceteris consentire, sed aliquo vitio in apparatu 
omisso laborare. Ut ad pag. 142, 18 notatum esi: πεμ- 
πταμέροις B(C)DQ: πεμπταμέτροις E; C enim πεμπεαμέραις 
habet, quod non fuit indicandum. Similem in modum 
verba partesve verborum in apparatu uncinis inclusi, ubi 
'duo pluresve codiees in minutiis discrepant, in summa re 
eonsentiunt. Ut O. XIV metr. epod. γ΄ (p. 889, 4. 5), ubi 
᾿Αλκμαιόνειον habet D, ᾿Αλκμαιόνιον E, in apparatu est: 
᾿Αλκμαιόν(ελιον DE. Denique iisdem .uncinis usus sum ad 
terminationes vocabulorum in codicibus (maxime AB) per 
compendium omissas significandas; velut .,.λήγ(ων) A" signi- 

ficat, in A Mr vel simile quid, non λήγων aut iy scriptum 
esse, Eiusmodi autem compendia ibi tantum notavi ubi 
de vera lectione aliquam ob causam dubitari posse vide- 
iur, quam ob rem etiam interrogationis siglum saepius 
addidi, ut 145, 17 xevacxevoct(]v?) DH, quod compen- 
dium utriusque codicis et in κατασκευαστὸν solvi potest. 
Ubi plures codices in eadem lectione consentiunt, sed unus 
eorum eam compendio obseuravit, siglo velut "E^? usus 
sum: ut p. 49, 15 Πέλοπος AC(E^??) K significat, in E 

nilo (non πέλοπος nec πέλοπὶ) Scripbum 0680, quod et 
Πέλοπα solvi possit. —  Uncinis quadratis | |] verba litte: 
rasve quae hodie legi nequeunt inclusi; litteras dubiae 

ScHOL. IN PixDARUM ed. Drachmann. b 
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lectionis punctis infra positis notavi. Haec signa in B 
fere solo oecurrunti; neque tamen ubicunque in B scrip- 
tura obseurata est, in apparatu dubitationis signa posui, 
sed ibi tantum ubi de vera lectione aliquam ob causam 
dubitari posse videtur. — Signum interrogationis ad siglum 
codicis appositum ad eum solum codicem pertinet cuius 
siglo appositum est; ut BDE? significat, de lectione codi- 
cum BD eonstare, de E non item. Hoe autem siglo eo 
-eonsilio usus sum, ut quid in codice scriptum esset certo 
distingui non posse indicarem; dubitationes meas de colla- 
lionis fidelitate, ut suboriri fere necesse fuit, ita lectori- 
.bus obtrudi nulla ratio est. 

Ordinem scholiorum qui in codicibus est, si à mea 
editione discrepat, diligenter notavi, post singula scholia 
numero scholi quod in codice sequitur litteris minutis 
expresso. Et hoc quidem ideo necessario faciendum erat, 
quod si ordo scholiorum ignoratur, multae discrepantiae 
in lemmatis positae recte intellegi non possunt; sed nescio 
an etiam dispositionem cuiusque eodieis tabella composita 
ilustrare debuerim. In disponendis scholis magnopere 
differunt codices. Scilieet archetypi codicum nostrorum 
eiusdem generis fuerunt cuius etiamnune sunt codices Ári- 
Stophanis et Homeri Pindaricis pluribus saeculis vetustiores, 
qui scholia alia in margine exteriore scripta, alia in mar- 
gine superiore vel inferiore addita, glossas autem inter 
ipsos versus insertas habent. At in iis codicibus Pinda- 
ricis quibus nos utimur haec omnia in unum corpus 
sScholiorum marginalium conflata sunt (nam glossae inter- 
lineares omnes fere praeter codicis B recentiores sunt). 
Ut in Olympioniearum prima ἃ post scholia cuiusque 
paginae archetypi glossas eiusdem iusto ordine collocavit, 
in ceteris carminibus glossas scholiis fere intermixtas habet. 
Inter Vaticanos praeter ceteros E vestigia antiquae formae 
servavit, reliqui diversae originis scholia plus minusve in 
ordinem redegerunt. Itaque ordine scholiorum et lemma- 
tum ratione diligenter observatis vetera scholia marginalia, 
quae lemmate antiquitus tradito plerumque insignia sunt, 
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& paraphrasibus et historiis, quae lemmate fere carebant, 
itemque a glossis brevibusque adnotationibus interlineari- 
bus vel intramarginalibus distinguere saepe licet; denique 
Scholia recentiora et quae ex recensione Ambrosiana in 
quosdam codices Vaticanos translata.sunt saepe ipso ordine 
arguuntur. Haec. omnia typis exprimere, in ea praeser- 
lim editione in qua ordo sceholiorum numeros versuum ef 
ordinem lemmaium necessario sequatur, infinitae dubita- 
lionis opus fuisset; sed tamen ubicunque ordo in codieibus 
turbatus certa antiquae formae signa praebebat et dispo- 
nendi aliquam libertatem relinquebat (nam alioquin codi- 
eum ordo eum ratione huius editionis consentiens sequen- 
dus erat), primo loeo vetera quae visa erant scholia (glossis 
illa quidem saepe interspersa), cetera additamenta dein- 
ceps quantum fieri potuit collocavi. 

Edita sunt haec scholia primum Romae a. 1515 a 
Zacharia Calliergo OCretensi (r) 18 in scholiis pro funda- r 
mento editionis habuisse videtur codicem B, sed ut etiam 
ex aliis codicibus (non ex solo H, ut putabat Mommsen 
praef. ed. mai. p. XV not. 16 et suppl. p. 96) tota scholia 
et lectiones a B discrepantes reciperet. Eius textum secuti 
sunt editores posteriores usque ad Boeckhium; quorum 
consensum littera v signavi. Paucas novas lectiones ev 
codice nescio quo petitas praebet margo editionis Bru- 
bachianae (Francofurti 1542); etiam pauciora correxe- 
runt editores Oxonienses (1697). Primus D. Beckius 
in editione Lipsiae ἃ. 1792 emissa et editionem principem 
diligenter excussit et haud pauca ex ingenio suo correxit. 
In scholiis metricis emendandis Beckio praeierat Pau wius 
Notis in Pindarum (Trajecti ad Rh. 1747). Beckii editio 
scholiorum fundamentum fuit Heynianae (h) alteri maiori h.- 
(a. 1798), in quam primum scholia recepit; sed praeterea 
Heynius codicem Gottingensem passim inspexit*). Postremo 
Boeckhius codicibus Gottingensi et Vratislaviensibus usus 

*j Ugus sum editione Heyniana Lipsiensi a. 1817, quae 
repetitio est ed. Gotüngensis alterius (1798). 

b* 
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novam prorsus formam his scholiis induit et admirabili 
quae in illo fuit doctrina adiutus plurimos locos emen- 
davit. Sed neque codicum satis plenam notitiam habuit 
nec scholia diversi generis ubique separavit, augendi quam 
distinguendi síudiosior. — Lectiones vulgatas ubi 8, 
mea discrepant in apparatu plerumque commemoravi, ex- 
ceptis tamen lemmratis similibusque rebus, in quibus primus 
editor satis libere versatus est; neque vero si qua scholia 
vel apud Boeckhium vel in mea editione vulgatis nova 
accesserunt, notandum duxi. In recentioribus editionibus 
si qua à vulgatis abhorrentia inveni, ad primum auctorem 
relata diligenter adnotavi; sed ex Boeckhianis multa omit- 
tenda erant, quod is Ambrosiana cum Vaticanis haud raro 
ita eoniunxit, ut novum textum efficeret. Quae ad scholia 
nostra emendanda praeter editores contulerunt viri docti, 
ut potui eonquisivi; sed pauci ipsa scholia dedita opera 
tractaverunt, in quibus praeter Lehrsium (Die Pindar- 
Scholien. Lipsiae 1873) h: 1. nominabo Horn (De Ari- 
Starchi studiis Pindaricis. Diss. Gryphiswald. 1883); Feine 
(De Aristarcho Pindari interprete. Diss. Jenens. 1883); 
Sybel (De scholiis vett. in Pindari carmina. Diss. Mar- 
burg. 1872). Ad scholia Ambrosiana Ὁ. I et II emendanda 
nonnihil contulit C. E. Ch. Schneider (Apparatus Pinderici 
supplementum. Vratislaviae 1844). Cetera per editiones 
Pindari, annales philologicos, miscellanea veterum virorum 
doctorum adeo dispersa leguntur, ut multa me fugisse 
certus sim. Coniecturas ad verba Pindari pertinentes, quas 
viri docti ex scholiis petiverunt, silentio praetermisi, ut 
verum fateor, deterritus exemplo Abelii. 

Restat αὖ gratias agam iis viris doctis qui studia mea 
 varis modis adiuverunt. Quantum debeam Bcehroedero, 

' ex ips& hae editione parum apparet; qui non solum 
plagularum corrigendarum taedio suscepto ad textum ef 
apparatum emendandum plurima& contulit, sed etiam per 
multos annos et consilio et labore ita mihi adfuit, ut et 
in universa re et in singulis administrandis vix quicquam 
eo nesciente novaverim.  Ápographum codicis Ámbrosiani 
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Eduardo Sehwartz, collationes cum B tum aliorum codi- 
cum Tyehoni Mommsen accepía me referre iam supra 
dixi; hune quidem interim mortem obiisse eo magis doleo, 
quod «οὐ doni tant» liberalitàte homini sibi ignoto traditi 
et operis tot annis ante a se incohati, iam vero ab alio 
ex parte perfecti rationem nemo meliore iure reposcere 
potuisset. Scheerii benevolentiae me auctarium testimo- 
niorum debere iam supr& demonstravi. Praeter Heibergjum,. 
Sehroederum, Hudium etiam Carolus. Hólk nonnullos locos 
codicum Laurentianorum, de quibus dubitatio inciderat, 
meum in usum inspicere voluit Denique institutis 
Carlsbergico, quod otium ad haec studia necessarium. 
liberalitate su& mihi paravit, οὐ Hielmstierne-Rosenero- 
niano, cuius opibus sublevatus.codiecum conferendi causa. 
peregrinationes feci, praefectisque bibliothecarum Vaticanae 
Ehrle, Laurentianae Biagi, ÀÁmbrosianae Ceriani, Pari- 
sinae .O mont vv. cll, qui eadem omnes humanita£e codiees 
conferendi l&borem. quantum in iis fuit faciliorem mihi 
reddere voluerunt, gratum animum libenter profiteor. 

Seribebam Hauniae mense Januario a. MDCCCCIII. 

À. B. Dracehmann. 
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Hoc supplemento continentur omnes lectiones codicum. 
CDEQO, quae in apparatum non receptae sunt. 

p. 848, 1 []usoes[o] θ || δολιχοδρόμῳ] alt. o corr. in & D 
m. E | πύϑ(ια) É 9 καὶ] καὶ ἡΒ 16. Πινδαρικὸν] Πινδ. τρί- 
μετρον Q^ | zenstoosiae] στησιχόρ(ου) D ». 849,4 Στησιχο-- 
ρείου] moto) Ὁ . 6 στησιχόριον E (alil. ε ex corr.?) — . 
18 «voco? C | οζ΄ ὀλυμπιάδι C 19 τὴν] τῶν C || εἰκοστὴν. 
ἐννάτην] xy C || στασιαξομένη)ς] alt. c ex corr. € p. 950,1 
πρὸς] παρὰ Qr (al. atram.) || £v] ὡς ἐν Ὁ (ὡς linea subduxit. €) 

2 τῶν νικηφόρων C (τῷ vixngóoo C?) ὠ 4 δὲ om. C | Iu£ooc: 
καὶ in [ legi nequeunt 10 ἐλευϑερίου om. C 10. 11. Ei- 
ev] prius v ex corr. E (ex 9?) 14 Τύχη] ὦ "ín o ! rv 
παρὰ E 24 πόλεμοι om. C 25 ὅτι om. p ,1£8 
ἧς] ide 9 πολλάκις] πολλῶ γῆς D 11 in τὰ corr. 
obsc 12 αἱρόμενα DE 20 παρμοὺς DE ||φήμας] φήλας D 
.91 ὧς] καὶ Q p. 852, 3 περὶ] παρὰ C (cp.) ^ 4 παρὰ]. 

περὶ C.|| τόνδε] τόντε C* 6 πράξεως om. C 6 πιστὸνἾ͵ 
MAS n | παρὰ] περ C — 8 φησι] φασι D 16 1] ἔμπαλιν. 
τέρψιος C 19 τἀναντία D 21 περιτυχόντες] περιπεσόντες 
C^ p. 958, 1 ἐπειδὴ) ἐπεὶ δὲ C 8 ὕστερον] ὑπὲρ C || 
ἐκτήσατο] "ἐκτήσαντο 00". ἐκτίσαντο Q^ ὅ δὲ οι. 6 καὶ. 
--Ἴ παραγενόμενοι] εἰς μέγα ἐσθλὸν ἐλθόντες Ὁ — 16 ἀντὶ] ἀντ E 

p. 954, 1 ἐνδομάχας] om. ᾧ ἐνδομάχης Ὁ ἐνδομάχ(ης Ε 
2 pw ζῆν C 8 τοῦτο om. Q || ἄξιον] ἄξια € τι} 

- (. e. signum novi scholii) υἱὲ φιλάνορος᾽ C || ἔφυγεν ἐκ τῆς 
πατρίδος] ἐκ τῆς πατρίδος ἔφυγεν ὃ ὄὅ ἄλλως om. C || τοῦ Φ. 
vià om. ὃ 71 ἂν καὶ ἀπώλετο om. C | τῆς] τῆε 5. 8 Mesoet 
μόνος Ja 9 ἐνοικίδιος] ἐν οἰκιδίοις C ἐνοικιδίοις θ᾽ 10 
(alt.)] ἡ 11 στερήσας — 12 πατρίδος] ἐστέρησαν (corr. in. 
τας m. i σε τῶν οἰκείων καὶ ἀναχωρῆσαι τῆς πατρίδος πεποι 
ήκασι C 12 τὸν] τὴν D 18 ὀλυμπιᾶσιν E 15 iv 
om. € 18 προέβη] γέγονε C 27 στεφανωσάμενος om. C | 
δὲ om. C 28 ταύτης om. € || τὴν om. € p. 965, 1 κα 
ἐν ᾿Ισϑμῷ om. C {|3ϑερμὰ] om.  ϑέρμα D 2 ἐν τῇ ""Tué£oo 
vos] ὑψοῖς ἐν τῇ ἱμέρᾳ (ἡμέρᾳ C^» C 8 αὐτὴν om. C 
i. d CQ 138 Νύμφας] νύμφης D 16 οὐδενὸς] ῥουδε- 
7v0g 
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Praeter locos scholiorum recentiorum in apparatu nomi- 
n&tos afferre debueram etiam hos: 

p. 246, 21—247, 5. cfr. Thom. 292, 8. 
p. 248, 19 8q. — Germ. 294, 11. 
p. 276, 1—83 cfr. Thom. 817, 20. 
p. 216, 22—96 cfr. Thom. 819, b. 
Dum ad scholia metrica recentiora sero attendo, correc- 

tiones nonnullas a Triclinio factas vel mihi vel aliis tribui. 
—— &utem hae: 

18, 4 τὸ δ᾽ ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, σύνϑετον ἤτοι ἀσυνάρτητον 
ἐξ ἐἀιβικοῦ διμέτρου βραχυκαταλήχτου... . καὶ τροχαϊκοῦ πενϑη- 
μιμεροῦς Tricl. p. 48, 10. 

. 87, 9 διπλοῦς "leuflog καὶ διπλοῦς τροχαῖος Tricl., b 
5T, 10 τροχαϊκῆς ego: τροχαίου codd. τροχαίων Triel. 
58, 4 ἰαμβικῆς Jie, A ea Tricl.) 
105, 1 καὶ add 
105, 10 ἀπὸ] ix Tricl. ft. recte 
198, 19 ἀναπαίστων Tricl. 
198, 156 suppl. et Tricl. 

. 152, 18 δίμετρον ὑπερκατάληκτον Tricl. 
236, 23 &q. cfr. Tricl.: ὁ δὲ α΄ ποῦς τοῦ α΄ κώλου ἀντὶ 

ἰωνικοῦ παίωνα B ἔχει 
p. 266, 1. 2 καὶ διπλοῦς ἴαμβος add. Tricl, v 
Praeterea in apparatu ei in testimoniis suppleri ei corrigi 

possunt haec: 
. 88, 8 ἧστ᾽ A (non AQ): ἦσϑ᾽ HOr 
; 48, 17 μή d δέ CD (delend. signum interrogationis) 
60, 5 cfr. Bekkeri anecd. I, 208, 12 
66, 4 ἢ cum DEH, non cum C facit 
67, 8 ἀδελφοῖς eliam Q (non ἀδελφούς) 
68, 16 cfr. Cram. anecd. Par. I, 286, 27 
69, 1—20 cfr. id. ibid. 15— 27 
15, 9 ὅτι ἀϑορύβως) οὐδ᾽ ὁπότε ἀθορύβως Schoemann 

. Anz. XVI (1886), p. 87 
99, 18—20 cfr. Cram. anecd. Par. I, 264, 25 
101, 17 αὐδάσομεν 0.58 

. 118, 5 post ἄνακτα ad sententiam explendam ἱκετεύοντας 
vel simile quid deesse putat Crusius Roscheri lex. myth. I, 2824 

ICE b Eb 

E 

db e Ἢ 



XXIV Addenda et corrigenda. 

p. 120,11 ἄγαν ὡς (non ἀγανῶς) etiam E 
p. 120, 15 μέντοι γε (non μέντοι) etiam ἢ; itaque μέντοιγε 

in textu ponere debui 
p. 144, 4 Γελώων iam Horn de Aristarchi studd. p. 30 

. 159, 1 τὰς ἑπτὰ πυρὰς (εἶναι τῶν στρατιωτῶν τῶν ἐν 
ἑκάστῃ πύλῃ» ἀπολομένων Schoemann ]. l. p. 89; probabiliter, 
81 ἐν ἑκάσταις "πύλαις scribas 

p. 159, 1 5ᾳ. οὕτω [καὶ Tesondme] e ἁ“Ἀρμονίδας γράφει: 
ἐχαὶ πυρὰς — ἑπτὰ πυραί..... Redtke Herm. 36 (1901) p. d9n. 1 

p. 164, 15 cfr. Steph. Byz. Πιτάνη 
. 182, 92 cfr. Bekkeri &necd. I, 90, 28: δωρῆσαι ἀντὶ τοῦ 

δωρήσασθαι. Πίνδαρος Ὀλυμπιονίκῃ 
p. 191,17 'Δρίσταρχος" {σον ἀντὶ τοῦ εἶπέ") τοῖς κατὰ 

(cetera ut Horn) Schoemann 1. 1. p. 90 
p. 389, 16 cfr. EM, 426, 30 
Ῥ. 846, 17 pro C scribend. C*. 



Index siglorum. 

A -- Ambrosianus C 222 inf. 
Α΄" — À anie correctionem 
A?* — À post correctionem 
A**'* vel Α *?r* — A post correctionem (ubi quid ante correctio- 

nem fuerit dinosci nequit) 
Αἱ — A infra (in ipso textu) 
A* — À supra versum 
A*? — À compendio (si compendium in omissa terminatione 

consistit; cfr. p. XVII) 
Af! — glossa interlinearis codicis À 
A"€ — scholium marginale (extra ordinem scholiorum scriptum) 

codicis Α 
A*, A^ — A priore, ἃ posteriore loco (ubi idem scholium bis 

Scriptum est) 
B — Valicanus 1332 
C — Parisinus 2774 
D — Laurentianus 32,592 | 
[D] — eiusdem supplementa ex Laur. 82, 35 (Q) petita; cfr. 

pag. VIII 
E — Laurentianus 32, 87 
F — Laurentianus 32, 88 
6 -- Gottingensis philol. 29 
H — Vaticanus 41 
K — Vaticanus 42 
L — Vaticanus 902 
M — Perusinus B 48 
N — Ambrosianus E 103 sup. 
O0 - Leidensis Q 4 
P — Parisinus 2408 (V Mommaseni) 
Ὁ — Laurentianus 32, 35 
Q^ — Q posteriore loco (cfr. pag. VIIT) 
R — Vaticanus Urbinas 144 
T — Vaticanus 121 
U — Vindobonensis 130 
Y — Marcianus 476 
V —codicum Vaticanorum consensus (cfr. pag. XVII) 
Áng. — codex Angelicus C, 1, 1 



XXVI Index siglorum. 

Red. — Vratislaviensis Redigerani 40 prima pars (cfr. pag. V sq.) 
Vrai?. — eiusdem tertia pars (cfr. pag. IX) 
O — Ambr. C 22 sup. (Thomanus) 
b — Boeckh (editio Boeckhiana) 
ἢ — Heyne (ed. Heyniana Lipsiensis &. 1817) 
r — editio Romana a. 1516 
v — textus vulgatus (a Romana usque ad Heynianam vel 

Boeckhianam) 
Ab. — Abel (editiones Abelianae scholiorum veterum in Nemea 

et Isthmia a. 1884, recentiorum in Olympia et Pythia 
8. 1891) 

Beck — editio Beckiana (altera non mutata, Lipsiae 1811) 
Bothe — Pindar von F. H. Bothe, Berlin 1808 
Brub. — ed. Brubachiana (Francofurti 1542) 
Gedike — Pindari carmina selecta ed. Fr. Gedike, Berol. 1786 
Oxon. — ed. Oxoniensis (1697) 
Stephanus — ed. Pauli Stephani, 1699 
n. l. — non liquet 
8. 8. — Supra scripto vel scriptis 
l — lemma (lemmatis, lemmati etc.) 
() ineluduntur: 1) terminationes compendio omissae; 2) sigla 

codicum quorum lectiones omittuntur (cfr. pag. XV. XVID); 
3) parles verborum in quibus codices discrepant, ubi ea 
discrepantia non notatur (cfr. pag. XVII) 

[ ] includuntur: 1) verba partesve verborum quae in codicibus 
olim fuerunt, sed hodie legi nequeunt; 2) supplementa 
librarii [D] | 

| ad sigla codicum in margine apposita pertinet (cfr. pag. XV) 
Punetis infra litteras positis litterae dubiae lectionis no- 

lantur. 

Pindari carmina οὗ fragmenta ad editionem Schroede- 
ranam, Hesiodi loci ad editionem Rzachianam minorem, 
Comicorum Atticorum fragmenta ad Kockianam citantur. 



Bíog Πινδάρον. 

ΤΙνδαρος ὃ ποιητὴς Θηβαῖος ἦν ἐκ Κυνοκεφάλων᾽ κώμη 
᾿δέ ἐστε Θηβαϊκή᾽ υἱὸς δὲ Δαϊφάντου, κατὰ δ᾽ ἐνίους Παγώνδα. 
ἕνιοι δὲ Σκοπελίνου αὐτὸν γενεαλογοῦσι. τινὲς δὲ τὸν Σκο- 
πελῖνον πατρωὸν αὐτοῦ γενέσϑαι καὶ αὐλητὴν ὄντα τὴν τέχνην 

5 διδάξαι. μητρὸς δὲ Κλεοδίκης" oí δὲ Κληδίκης γράφουσι. 
παῖς δὲ ὧν ὃ Πίνδαρος, ὡς -“Χαμαιλέων καὶ Ἴστρος φασὶ. 
περὶ τὸν “Ἑλικῶνα ϑηρῶντα αὐτὸν ὑπὸ πολλοῦ καμάτου εἰς 
ὕπνον κατενεχϑῆναι. κοιμωμένου δὲ αὐτοῦ μέλισσαν τῷ στό- 
ματι προσκαϑίσασαν κηρία ποιῆσαι. oí δέ φασιν ὅτι ὄναρ 

10 εἶδεν ὡς μέλιτος καὶ κηροῦ πλῆρες εἷναι αὐτοῦ τὸ στόμα, καὶ 
ἐπὶ ποιητικὴν ἐτράπη. διδάσκαλον δὲ αὐτοῦ A vnu oí 
μὲν ̓ Δγαϑοκλέα, of δὲ ᾿Δπολλόδωρον λέγουσιν, ὃν καὶ προὶ- 
στάμενον κυκλίων χορῶν ἀποδημοῦντα πιστεῦσαι τὴν διδα- 
σκαλίαν τῷ Πινδάρῳ παιδὶ ὄντι. τὸν δὲ εὖ διακοσμήσαντα 

16 διαβόητον γενέσϑαι. ἔρεισμα δὲ τῆς “Ελλάδος εἰπὼν ᾿49ή- 
νας (fr. 76) ἐξημιώϑη ὑπὸ Θηβαίων χιλίαις δραχμαῖς ἃς 

1 St. Byz. Κυνὸς κεφαλαί 6 Paus. 9, 23, 2. Philostr. im. 
2, 19. Ael. v. h. 12, 45. Anth. Plan. 806 16 Isocr. περὶ ἀντιδ. 
166. [Aesch.] ep. 4, 28q. Paus. 1, 8, 4. Tzetzes ad Hes. Op. 412 
(p. 224 Gsfd.) 

Vitam Ambr. primus edidit J. G. Schneider ante Nicandri 
Theriaea e cod. Vratisl.; ru post Boeckhium C. E. Chr. 
Schneider app. Pind. suppl. (Vratisl 1844) p. 44 1 Κυνοσκε- 
φαλῶν b cl. Steph. Byz. s. v. (οἱ Κυνοκέφαλοι Eust.) 4 πα- 
τρωὸν D (πάτρων εἴτε πατρωὸν Eust): πάτρωον ὅ Κλειδίκης 
Eust. vit. metr, recte? 7 θεριοῦντος ap. Eust. (p. 22, 19 Ab.) 
6j. Unger Theb. par. p. 190 — 10 εἶναι A: γεγόνοι Eust. εἴη 
cj. Westermann 16 χιλίαις δραχμαῖς Eust: χιλίας δραχμάς 

BScHorL. rx PrNDARUM ed. Drachmann. 1 
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ἐξέτισαν ὑπὲρ αὐτοῦ 49«voio. ἦν δὲ οὐ μόνον εὐφυὴς 
ποιητὴς. ἀλλὰ καὶ ἄνϑρωπος ϑεοφιλής. ὁ γοῦν Πὰν ὃ ϑεὸς 
ὥφϑη μεταξὺ τοῦ Κιϑαιρῶνος καὶ τοῦ “Ἑλικῶνος ἄδων παιᾶνα 
Πινδάρου" διὸ καὶ ἄσμα ἐποίησεν εἰς τὸν ϑεὸν ἐν ᾧ χάριν 
ὁμολογεῖ τῆς τιμῆς αὐτῷ, οὗ ἡ ἀρχή (fr. 95) ὦ Πὰν Πὰν 5 
᾿ἀρκαδίας μεδέων καὶ σεμνῶν ἀδύτων φύλαξ. ἀλλὰ καὶ ἡ 
Δημήτηρ ὄναρ ἐπιστᾶσα αὐτῷ ἐμέμψατο, ὅτι μόνην τῶν ϑεῶν 
οὐχ ὕμνησεν᾽ ὁ δὲ εἰς αὐτὴν ἐποίησε ποίημα οὗ ἡ ἀρχή (ἔν. 8 7)" 
Πότνια ϑεσμοφόρε χρυσάνιον. ἀλλὰ καὶ βωμὸν ἀμφοτέρων τῶν 
ϑεῶν πρὸ τῆς οἰκίας τῆς ἰδίας ἱδρύσατο. Παυσανίου δὲ τοῦ 10 
“ακεδαιμονίων βασιλέως ἐμπιπρῶντος τὰς Θήβας ἐπέγραψέ 
τις τῇ οἰκίχα᾽ Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὴν στέγην μὴ 
καίετε᾽ καὶ οὕτως μόνη ἀπόρϑητος ἔμεινεν. καὶ ἔστι τὸ νῦν 
ἐν Θήβαις πρυτανεῖον. ἀλλὰ καὶ ἐν Δελφοῖς ὃ προφήτης 
μέλλων κλείειν τὸν νεὼν κηρύσσει καϑ'᾿ ἡμέραν᾽ Πίνδαρος 15 
ὁ μουσοποιὸς παρίτω πρὸς τὸ δεῖπνον τῷ ϑεῷ. καὶ γὰρ ἐν 
τῇ τῶν Πυϑίων ἕορτῇ ἐγεννήϑη. ὡς αὐτός φησι (fr. 198)" 
Πενταετηρὶς ξορτὰ βουπομπὸς, ἐν ᾧ πρῶτον εὐνάσϑην ἀγα- 
πατὸς ὑπὸ σπαργάνοις. λέγεται δὲ ϑεωροὺς ἀπιόντας εἰς 
"Ἄμμωνος αἰτῆσαι Πινδάρῳ τὸ ἐν ἀνθρώποις ἄριστον, καὶ 30 
ἀποθανεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ. ἐπέβαλλε δὲ τοῖς χρόνοις 
Σιμωνίδῃ 1 νεώτερος πρεσβυτέρῳ᾽ τῶν γοῦν αὐτῶν μέμνην- 
ται ἀμφότεροι πράξεων. καὶ γὰρ Σιμωνίδης (fr. 88) τὴν 

2 sch. P. 8, 189. Philosir. im. 2, 12 6 Paus. 9, 28, 8 
9 sch. P. 8, 137. Paus. 9, 26, 8 18 Plut. qu. conv. 8, 1, 6 

19 Plut. cons. δὰ Apoll 14 (p. 109 8) 

1 ᾿4ϑηναιοις À** 6 ἡ om. Eust. | alterum Πάν om. 
sch. P. 9 γρυσσάννιόν (altero o s. 8) À χρυσανίου b (ad 
fr. hymn. 8). Cfr. Paus. 9, 23, 4 14 ὁ νεωκόρος Eust. 
18 εὐνάσϑην À: ἐβάσϑην s. εὐάσϑην Eust. 19 ὑπὸ Α: ἐν 
Eust. [ϑεωροὺς ἀπιόντας Eust.: ϑεωροῖς ἀπιοῦσιν Α id., suppl. 
ἐντείλασθαι Chr. Schneider (cfr. Plut. cons. ad Apoll. 109 a) 
20 "4xóAAovo v. Leutsch Philol. 11 p. 17 (cl. eod. ibid.) | Πιν- 
δάρῳ À Eust.: Πίνδαρος b — 21 ἐπέβαλε Eust. 22 Σιμωνίδῃ 
Westermann: Σιμωνίδου A Eust. | πρεσβυτέρῳ Α (o ex corr., 
ft. ex o): -gov Eust. 28 cfr. Suid. &. v. Σιμωνίδης 



Vita Ambrosiana 3 

ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν γέγραφε καὶ Πίνδαρος (fr. 272) u£- 
μνηται τῆς Κάδμου βασιλείας. ἀλλὰ καὶ ἀμφότεροι παρὰ 
Ἱέρωνι τῷ Συρακοσίων τυράννῳ γεγένηνται. γήμας δὲ Με- 
γάκλειαν τὴν Δυσιϑέου καὶ Καλλίνης ἔσχεν υἱὸν Δαΐφαντον, 

5 ᾧ καὶ δαφνηφορικὸν ᾧσμα ἔγραψεν᾽ καὶ ϑυγατέρας δύο, 
Πρωτομάχην καὶ Εὔμητιν. γέγραφε δὲ βιβλία ἑπτακαίδεκα" | 
ὕμνους, παιᾶνας, διϑυράμβων β΄, προσοδίων β΄" παρϑε- 
vlov β΄, φέρεται δὲ καὶ γ΄ ὃ ἐπιγράφεται κεχωρισμένων 
παρϑενίων᾽ ὑπορχημάτων β΄, ἐγκώμια, ϑρήνους.. ἐπινίκων δ΄. 

10 φέρεται δὲ ἐπίγραμμα ἐπὶ τῇ τελευτῇ αὐτοῦ τόδε" 

Ἦ μάλα Πρωτομάχα σε καὶ Εὔμητις λιγύφωνοι 
ἔκλαυσαν πινυταὶ, Πίνδαρε, ϑυγατέρες. 

᾿4ργόϑεν ἦμος ἵκοντο κομίξουσ᾽ ἔνδοϑι κρωσσοῦ 
λείψαν᾽ ἀπὸ ξείνης ἀϑρόα πυρκαΐῆς. 

15 |». Πινδάρου ἀποφϑέγματα. 

Πίνδαρος ὃ μελοποιὸς ἐρωτηϑεὶς ὑπό τινος τί πρίονος 
ὀξύτερον, εἶπε᾽ διαβολή. ^ 

Παραγενόμενος δὲ εἰς “Δελφοὺς καὶ ἐρωτώμενος τί 
πάρεστι ϑύσων, εἶπε" παιᾶνα. 

8) ἨἘπερωτηϑεὶς πάλιν διὰ τί Σιμωνίδης πρὸς τοὺς τυ- 
ράννους ἀπεδήμησεν εἰς Σικελίαν, αὐτὸς δὲ οὐ ϑέλει" ὅτι 
βούλομαι, εἶπεν, ἐμαυτῷ ξῆν, οὐκ ἄλλῳ. 

Ἐρωτηϑεὶς δὲ διὰ τί οὐ τῷ εὖ πράττοντι τὴν ϑυγα- 

6 sch. P. 8, 189 18 Paus 10, 24, 5 

2 Κάδμου] cfr. Her. 7, 164. Ζαρείου J. G. Schneider Ξέρξου 
Chr. Schneider, Καμβύσου b ad frgm. 195 4 Διόφαντον À 
Eust.:: Β 7 προσωδίων A*^ | παρϑενίων β΄, φέρεται δὲ καὶ γ΄ b 
(II, 2, 565): φέρεται δὲ καὶ π. β΄ καὶ γ΄ 8 ἐπιγράφει: b || ἐν 
τοῖς κεχωρισμένοις τῶν παρϑενίων sch. P. 8, 139, sch. Theocr. 
2, 10 11 cs Meineke delect. poet. anthol. p. 239: vs Α 
Eust. 19 Πίνδαρε Meineke l. L: Πινδάρου À Eust. IIw- 
δάρου ἔκλαυσαν Svy. πινυταί Gerhard, aliter alii 18 xo- 

᾿μέζουσ᾽ À: κομιξζούσ᾽ b κομιζοῦσ᾽ alii 18 ἐρωτώμενος] ante 
p ras. 1 litt. 22 βούλομαι Eust.: οὐ βούλομαι 

1 



4 Scholia in Pindarum 

τέρα δίδωσιν, οὐ μόνον δεῖσϑαί φησιν εὖ πράττοντος, ἀλλὰ 
καὶ πράξοντος εὖ. 

Ἑρωτηϑεὶς πάλιν ὑπό τινος διὰ τί μέλη γράφων ἄδειν 
οὐκ ἐπίσταται, εἶπε᾽ καὶ γὰρ οἵ νανπηγοὶ πηδάλια κατα- 
σκευάξοντες κυβερνᾶν οὐκ ἐπίστανται. 

Τοὺς φυσιολογοῦντας ἔφη ἀτελῆ σοφίας δρέπειν καρπὸν 
(fr. 209). 

EHKQQ^o Πινδάρου γένος. 

Πίνδαρος τὸ μὲν γένος Θηβαῖος. υἱὸς Δαϊφάντου κατὰ 
τοὺς ἀληϑεστέρους" οἱ δὲ Σκοπελίνου᾽ oí δὲ τὸν αὐτὸν 
Σκοπελίνου φασίν. of δὲ Παγώνδα καὶ Μυρτοῦς, ἀπὸ κώ- 

pue Κυνοχεφάλων. ἡ δὲ Μυρτὼ ἐγαμήϑη Σκοπελίνῳ τῷ 
αὐλητῇ, ὃς τὴν αὐλητικὴν διδάσκων τὸν Πίνδαρον. ἐπεὶ 
εἶδε μείξονος ἕξεως ὄντα, παρέδωκε “άσῳ τῷ Ἕρμιονεῖ με- 
λοποιῷ, παρ᾽ c τὴν λυρικὴν ἐπαιδεύϑη. γέγονε δὲ κατὰ 
[τοὺς] χρόνους «Αἰσχύλου, καὶ συγγεγένηται, καὶ τέϑνηκεν 
ὅτε καὶ τὰ Περσικὰ ἤκμαζον. ἔσχε δὲ ϑυγατέρας δύο, 

1 δίδωσιν Eust.: οὐ δίδωσιν Α ἐκδίδωσιν Schneider (alte- 
rum οὐ del. b) 2 πράξοντος A* Ai**?: πράξαντος A9? Eust. 
8 Vitam quae in codd. recc. Thomana vocatur ed. Abel 3, 
p. 31—89 ex codd.recc., qui cum v fere conspirant [Πινδάρου 
γένος E: γένος II. ἢ y. II. τοῦ λυρικοῦ Καὶ II. λυρικοῦ y. ἢ 
om. (^ γ. IL. τοῦ ποιητοῦ Θ || σημείωσαι ὅτι ἐγένετο καὶ 
ἕτερος Πίνδαρος ἐκ Σκοπελίνου πε 9 uà» om. r || γένος 
jv Ong. 0^O | κατὰ τοὺς ἀλ. om. O 10 Σκοπελίνου --- 
11 φασίν EH(0O) prave: Σιχοπελίνου φασίν" οἱ δὲ λέγουσι τὸν 
αὐτὸν Ζαΐφαντον καὶ Σκοπελῖνον QP(Eust)v Σκοπελίνου αὐτόν 
φασι K 11 Σκοπελίνου EH: Σκοπελῖνον (-l[vov) QO. Ft. οἱ 
δὲ ϑετὸν αὐτὸν Σκχοπελίνου φασίν | Παγώνδα Θ: ταγωνίδ(α) 
ΕΗ Παγωνίδου KQQ*v 12 Κυνοκεφαλῶν h Κυνοσκεφα- 
λῶν b 18 ἐπεὶ] ἐπειδὴ Θ 14 ὄντα om. Q^ [παρέδωκε 
Adeo] Κλαύδῳ παρέδωκε Θ | σημείωσαι Μάσος ὁ πρῶτος τῶν 
διθυραμβοποιῶν Ἐπ Ὲ | τῷ--- μελοπ.] ᾿Ἑρμείονι τῷ μελοπ. Θ 
16 ᾧ] οὗ Q^ | δὲ om. Θ 16 τοὺς HQ^ Eust. v: om. EKQO || 
καὶ ovyy.] καὶ συγγ. αὐτῷ v om. Qb 16 καὶ — 17 ἤκμαξον 
corrupía; ... ὅτε κατὰ (κατὰ iam Rohde Kl. Schr. I 144 not.) 
τὰ ll. ἥκμαξεν fuisse videtur 17 ὅτε xol] ὅτε δὲ καὶ K ὅτε 
Q^ [[|ἤκμαξεν O Eust. v 
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Εὔμητιν καὶ Πρωτομάχην. κατῴκει δὲ τὰς Θήβας, πλησίον 
τοῦ ἱεροῦ τῆς μητρὸς τῶν ϑεῶν τὴν οἰκέαν ἔχων. ἐτίμα δὲ 
τὴν ϑεὸν σφόδρα, ὧν εὐσεβέστατος. καὶ τὸν Πᾶνα, καὶ τὸν 
᾿Απόλλωνα, εἷς ὃν καὶ πλεῖστα γέγραφε. νεώτερος δὲ ἦν 

5 Σιμωνίδου, πρεσβύτερος δὲ Βακχυλίδου. κατὰ δὲ τὴν Ἐέρξου 
κατάβασιν ἤκμαξε τῇ ἡλικίᾳ. ἐτιμήϑη δὲ σφόδρα ὑπὸ πάν- 
τῶν τῶν Ἑλλήνων διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ L4mólÀovog φιλεῖσθαι 
οὕτως, ὡς καὶ μερίδα λαμβάνειν ἀπὸ τῶν προσφερομένων 
τῷ ϑεῷ. καὶ τὸν ἱερέα βοᾶν ἐν ταῖς ϑυσίαις" Πίνδαρον 

19 ἐπὶ τὸ δεῖπνον τοῦ ϑεοῦ. λόγος καὶ τὸν Πᾶνα εὑρῆσαί 
ποτε ἄδοντα περὶ τοῦ Πέλοπος᾽ λόγος δὲ ὅτι ποτὲ Δακε- 
δαιμόνιοε Βοιωτοὺς ἐμπρήσαντες καὶ Θήβας ἀπέσχοντο μόνης 
τῆς οἰκίας αὐτοῦ, ϑεασάμενοι ἐπιγεγραμμένον τὸν στίχον 
τοῦτον᾽ Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὴν στέγην μὴ καίετε. 

15 ὕπερ καὶ τὸν ᾿Δλέξανδρον μετὰ ταῦτά φασι πεποιηκέναι καὶ 
γὰρ οὗτος ἐμπρήσας τὰς Θήβας μόνης ἐκείνης ἐφείσατο. 
ἐχϑρωδῶς δὲ διακειμένων τῶν ᾿4ϑηναίων πρὸς τοὺς Θη- 

8 Paus. 9. 28, 8. Plut. de ser& num. vind. 18. 15 Arr. 
exped. Al. 1, 9, 10. Dio Chr. de regno 2 p.27 Ddf. Tzetzes 
Chil. 7, 410 

λύμητιν 1.2 τὴν oix. ἔχ. πλ. v. i. τ μ. τ. 9. O 2 ϑεῶν 

"|| τὴν τοῦ E. Οὖν 6 διάβασιν Eust. {τὴν ἡλικίαν HOiv 
7 τῶν om. EH 7. 8 φιλεῖσθαι οὕτως] φιλεῖσϑαι O^ οὕτω 
φιλεῖσθαι V 8 μερίδα v. zo. τῷ ϑεῷ λαμβ. v 9 Πίνδαρος 
O Eust. 10 τὸ om. O || τῷ δείπνῳ Q^ | τῷ ϑεῷ Eust. || 4ó- 
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βαίους, ἐπεὶ εἶπεν ἐν τοῖς ποιήμασιν᾽ ὦ ταὶ λιπαραὶ “καὶ 
μεγαλοπόλιες ᾿4ϑᾶναι, ἐζημίωσαν αὐτὸν χρήμασι Θηβαῖοι, 
ἅπερ ὑπὲρ αὐτοῦ ἔτισαν ᾿4ϑηναῖοι. γέγραπται δὲ αὐτῷ ἕπτα- 
καίδεκα βιβλία, ὧν τέσσαρα ἡ λεγομένη περίοδος λέγει τάδε" 

Q^v Ὀλυμπιονίκας Πυϑιονίκας ᾿Ισϑμιονίκας Νεμεονέκας. | [Ἔστι καὶ 
δὲ τὰ Ὀλύμπια ἀγὼν εἰς τὸν Δία, τὰ Πύϑια ἀγὼν εἰς τὸν 
᾿Απόλλωνα., τὰ Νέμεα ἀγὼν καὶ αὐτὸς εἰς Δία, τὰ δὲ Ἴσϑμια 
ἀγὼν εἰς Ποσειδῶνα. τὰ δὲ ἔπαϑλα τούτων ἐλαία, δάφνη, 

ΕΗΚΟΘ σέλενον ξηρόν τε καὶ χλωρόν.] | ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἄλλων 
καὶ τὰ ἐπιβάλλοντα τούτοις ὕστερον ἐροῦμεν᾽ νῦν δὲ περὶ 1ο 
τῆς ϑέσεως τῶν Ὀλυμπιονικῶν λεκτέον. τινὲς μὲν οὖν 
ταύτην εἰς τὰ περὶ Οἰνομάου καὶ Πέλοπος τοῖς χρόνοις ἀνα- 
φέρουσιν. ἄλλοε δέ φασιν ὡς οὕτως αἰσχρὰν οὖσαν τὴν 
ϑέσιν οὐκ ἂν διεφύλαξαν᾽ ἄλλοι δὲ “Ηρακλεῖ ἀνατιϑέασιν, 
ὡς καὶ Πίνδαρος (O.X), ἐνδοξοτέροις κοσμῶν τὸν ἀγῶνα. 15 
ἐπεὶ γὰρ τὴν Αὐγείου κόπρον καϑῆρε καὶ τῶν ἐπηγγελμέ- 

8 sch. Ο. 3, 27 16 Tzetzes ad Lyc. 41 

1 ἐπεὶ om. O | τοῖς] τοῖς αὐτοῦ v | ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ Γ΄ 
Eust. (cfr. Schroeder Philol. 51, 286): ὦ ταλαίπωροι καὶ EHKQ 
ὦ O om. QO*v ὦ ταλαίπωροι Θῆβαι καὶ b ex rece. — 2 44ᾶ- 
ψαι Q0^: ϑῆναι EHK Eust. v 4θηναῖοι O | oi Ong. Q*v 
3 ὑπὲρ] ὑπ᾽ O || αὐτοῦ] ἐκείνου ν 4 τέσσαρα] δασ O || λέγει 
τάδε H(K)Q0: ἣ λέγεται τάδε E λέγει δὲ τάδε Q0 λέγει δὲ O 
τάδε V om. b. Ft. περιέχει τάδε 5 τὰ Ὀλύμπια φημὶ τὰ 
Πύϑια τὰ Νέμεα καὶ τὰ Ισϑμια V [᾿Ισϑμιονίκας Νεμεονίκας 
QUO (Vrat.43) Νεμ. Ἰσϑμ. E Νεμ. καὶ IcQy. Ὁ» ᾿Ισϑμιονίκας 
HKP hyp. Isthm. p. 849. ὅ Ab. ὃ Ἔστι --- 9 χλωρόν} cfr. Abel 8, 
p.36 7 εἰς τὸν 4. v| εἰς τόν II. v 9 μὲν] μέντοι recc. b 

10 καὶ — ἐροῦμεν] οὐ χρεία νῦν ἐστι λέγειν v || νῦν δὲ περὶ] 
eol δἊν 11 Ὀλυμπίωνν 11. 12 οὖν ταύτην Θ: οὖν τού- 
των ἃ τούτων EHK om. v οὖν ταῦτα ἢ ex recc. 13 καὶ om. 
E || τοῖς χρόνοις] χρόνους H τοὺς χρόνους O om. v || ἀναφέρουσιν 
EHQ?O Eust. v: ἀφαιροῦσιν KQ! 18 ἄλλοι---14 διεφύλαξαν 
om. v 13 ὡς om. E 14 ἄλλοι] ἕτεροι ν || obx— ἀνατι- 
ϑέασιν om. Θ 15 ὃ καὶ II. λέγει ἐνδοξώτερον ποιῶν τὸν 
&y. v || ἐνδοξότερον αὐτὸν κοσμῶν Eust. | καὶ ó II. KQ ὁ II, 
om. xx), O 16 4óyéov HKQ ἑαυτοῦ O | καϑῆρε EQO: καϑαί- 
ρειν ἢ καθεῖλε Κα ἐκάθηρε v || καὶ] καὶ ἐπὶ O 



Hypothesis Olympiorum d 

vOv οὐκ ἔτυχε, συναγαγὼν στρατόπεδον τόν τε Αὐγείαν 
φονεύει καὶ τὴν Ηλιν παρίσταται, καὶ πολλὰ. λάφυρα περι- 
ποιησάμενος ἀγῶνα τίϑησι τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ πολεμήσασιν᾽ 
ὅϑεν καὶ τὸ ἔϑος διαμεῖναι. ἀλλ᾽ οὐδὲ αὕτη ἔμεινεν ἡ 

6 ϑέσις, ἐπεὶ τῆς συμβάσης αὐτοῖς δυσχερείας ὑπόμνησις ἦν. 
ἀλλ᾽ Ἴφιτός τις καὶ Εὐρύλοχος τοὺς Κιρραίους πολεμήσαντες 
(οὗτοι δὲ ἦσαν οἵ τὴν πάραλον τῆς Φωκίδος λῃσταὶ κατέ- 
χοντες) καὶ πολλὰ λάφυρα συναγαγόντες, ὃ μὲν Ἴφιτος τὰ 
Ὀλύμπια κατέβαλεν, ὁ δὲ τὰ Πύϑια᾽ καὶ ταύτην ἐπιμεῖναι 

10 τὴν ϑέσιν συνέβη. 
Τέϑνηκε δὲ ὁ Πίνδαρος ἐξ καὶ ξξήκοντα ἐτῶν γεγονὼς 

ἐπὶ ᾿Αβίωνος ἄρχοντος κατὰ τὴν ἕκτην καὶ ὀγδοηκοστὴν 
Ὀλυμπίαδα. ἤκουσε δὲ Σιμωνίδου. 

ó δὲ ἐπινίκιος οὗ ἡ ἀρχή "ἄριστον μὲν ὕδωρ, προτέ- EKQO 
15 ταχται ὑπὸ ᾿Δριστοφάνους τοῦ συντάξαντος τὰ Πινδαρικὰ 

διὰ τὸ περιέχειν τοῦ ἀγῶνος ἐγκώμιον καὶ τὰ περὶ τοῦ Πέ- 
λοπος, ὃς πρῶτος ἐν Ἤλιδι ἠγωνίσατο. γέγραπται δὲ “Ἰέρωνι 
βασιλεῖ Συρακουσίων᾽ aí δὲ Συράκουσαι πόλις τῆς Σικελίας" 
ὃς καὶ κτίστης ἐγένετο Αἴτνης πόλεως, ἀπὸ ὄρους αὐτῆς 

1 οὐκ ἀνέτυχε E | στρατόπεδον] πολὺν στρατὸν v | Αὐγέαν 
Κα φονέα Θ 2 τῇ Ἦλι Θ περιίσταται Θ παρεστήσατον 
παραστησάμενος b 2. 8 περιποιησάμενος] συναγαγὼν ν συν- 
αναγαγὼν hb 4 ἔϑνος O {|διαμεῖναν E διέμεινεν Eust. || 
αὕτη b: αὐτὴ | ἕμενεν HOO 6 ἐπεὶ E Eust.: ἐπὶ || συμβά- 
σεως O || αὐτοῖς EQ!: αὐτῆς HKO*Ov αὖϑις cj. b || ὑπόμνησις 
ἦν E ἦν ὑπόμνησις Eust: ὑπόμνησις δὲ ἦν KQOv ὑπ. δὲ H 

6 Ἴφιλος Q^ — 7 πάρηλον ἃ παράλιον O Eust. v 8 "Igi- 
Aog Q^ 9 werífocAsv| κατέλαβε Θ συνεστήσατο v || post 
Πύϑια add. Ἐῤρύλοχος V | ταύτην] τούτων E ἐκ τούτου v 
11 δὲ om. (1O || ante γεγονὼς dist. K | γέγονε δὲ H || post γεγονὼς 
add. ἢ dg τινὲς ὀγδοήκοντα v (Eust) 12 ᾿4βίωνος] Βίαντος Β 
Βίωνος ἢ ^"48oov»og Wilamowitz Arist. ἃ. Ath. If 301, 20 || 
κατὰ) τοῦ κατὰ K | τὴν E Eust.: om. HKQOv | ἔκτην καὶ del. 
ἢ ὀγδοηκοστὴν] εἰκοστὴν ἢ 18 ἤκουσε--- Σιμ. om. ἢ 
ἤκουσε δὲ] ἀκροατὴς δὲ γέγονεν | Σιμωνίδου QEust.v: Σι- 
μωνίδης ΕΚΘ 14 δὲ] παρὼν Ε 16 ᾿Δριστοφάνους τοῦ V: 
Ἀριστοφάνους K ᾿Δἀριστοφάντου EQ. ἄντου Θ 16 περιέχον K 
(o ex corr.) 17 πρώτως Q 18 Zvoo. fere codd. || 7j δὲ 
Συρράκουσα K — 19 Αἴτνης ἐγένετο Κθν {πόλεως Αἴτνης O || ἀπὸ 
τοῦ ὄρουρσν — 198q. αὐτῆς οὕτως αὐτὴν E: αὐτὴν οὕτως KOOv 
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οὕτως αὐτὴν ὀνομάσας. ἀποστείλας δὲ οὗτος ἵππους εἰς 
Ὀλυμπίαν ἐνίκησε κέλητι. ᾿ 

Τὸ μέτρον τούτου ὑπάρχει τριάς" τριὰς δέ ἐστε ποίημα 
ἐν ᾧ στροφὴ, ἀντίστροφος, ἐπῳδός. 

Πινδάρου γένος à! ἐπῶν. 

Πίνδαρον ὑψαγόρην Καδμηίδος οὔδεϊ Θήβης 
Κλειδίπη εὐνηθεῖσα μενεπτολέμῳ “ἁαϊφάντῳ 
γείνατο ναιετάουσα Κυνὸς κεφαλῆς παρὰ χώρῳ, 
οὐκ olov: ἅμα τῷ καὶ ᾿Ἐρίτιμον εἰδότα ϑήρην, 
εἰδότα πυγμαχίην τε παλαισμοσύνην τ᾽ ἀλεγεινήν. 
τὸν μὲν ὅτε κνώσσοντα ποτὶ χϑόνα κάτϑετο μήτηρ 
εἰσέτι παιδνὸν ἐόντα, μέλισσά τις ὡς ἐπὶ σίμβλῳ 
χείλεσι νηπιάχοισι τυϑαιβώσσουσα ποτᾶτο. 
τῷ δὲ λιγυφϑόγγων ἐπέων μελέων 9' ὑποϑήμων 

10 ἔπλετο δῖα Κόριννα᾽ ϑεμείλια δ᾽ ὥπασε μύϑων 

οι 

9 sch. ΑΥ. av. 1781. sch. Germ. ed. Momms. p. 9. Eust. 
p. 30 Ab. 11 Plut. glor. Ath. 4 

1 δὲ] γὰρ V 2 κέλητι V: κέλλητι 8 τούτου E: τοῦτο 
ΚΟ Germ. 4 καὶ varie addunt KQ || ἐπῳδὴ KQ — 58qq. cfr. 
Eust. p.24 sq. Àb. Ludwich Rh. Mus. 84, 357 || tres primos 
versus corruptissimos hab. K — 5 δι᾽ ἐπῶν] διὰ στίχων ἡρωι- 
κῶν v 6 ὑψαγόραν ἢ 7 Κληδίκη P Κλευδίκη malit ἢ || 
μενεπολέμῳ ἃ || “αιφάντῳ E Eust.: -rg PQv (Ludw.) 8 κε- 
φαλῇ Qvb (ex libris suis) || περὶ PQv  χῶρονν 99 olóv y' v 
(cod. Angel) | ἅμα τῷ ys καὶ (?) Hermann ap. Tafelium ad 
Eust. 59, 54 | ̓ Ερίτιμον E Eust.: ᾿Ερείτιμον PÜv ᾿Ερώτιον᾽ ex 
Suida b ᾿Ερώτιον Westermann, Lehrs (apud Ludwich. p. 359) 
Ἑὔρυτον id. ib. ᾿Εριτίμονα Schneidewin Eust. p. 26 Ἐρίτιμόν 
τ᾽ (pro καὶ 'Eo.) h; cf. vs. 24 et Ludwich 1.1. p. 862 || ϑήρην EQ v: 
ϑήρης GP O7 0n» et -ης Eust. 10 -ην et -5g ubique Eust. || 
πυγμαχίην (μὰ corr. ex z) E -χείην Q -χιῶν G 11 χνώσαντα 

κνώσσαντα Tr 12 παιδνὸν Eust: παιδίον EPV παιδείαν ἢ d 
ὄντα V | c(ufo Ε 18 τιϑαιβώσουσα E 14 τῷ Eust. v: τὸν E 
τῶν P | ἐπέων om. E || ὑποϑήμων Eust.v: ὑποϑύμα E 6z09^ 
ὕμνων Ὁ óxo9' Üvov P 1 δία EP Eust.v | 

15 
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τὸ πρῶτον᾽ μετὰ τὴν Ó  yaOoxMoc ἕμμορεν αὐδῆς. 
0c τέ ῥά οἵ κατέδειξεν 000v καὶ μέτρον ἀοιδῆς. 
εὖτε δ᾽ ᾿Δλεξάνδροιο Φιλιππιάδαο μενοινῇ 
Καδμείων ἀφίκοντο Μακηδόνες ἄστεα πέρσαι, 
Πινδαρέων μεγάρων οὐχ ἥψατο ϑεσπιδαὲς πῦρ. 15 
ἀλλὰ τὰ μὲν μετόπισϑεν. ἔτι ξώοντι δ᾽ ἀοιδῷ 
Φοῖβος ἄναξ ἐκέλευσε πολυχρύσου παρὰ Πυϑοῦς 
iux xoi μέϑν λαρὸν ἀεὶ Θήβηνδε κομίξειν. 
καὶ μέλος, ὡς ἐνέπουσιν, ἐν οὔρεσιν ἠυκέρως Πάν 
Πινδάρου αἰὲν ἄειδε, καὶ οὐκ ἐμέγηρεν ἀείδων. 30 
ἦμος δ᾽ ἐν Μαραϑῶνι καὶ ἐν Σαλαμῖνι παρέσταν 
αἰναρέται Πέρσαι μετὰ “Ζάτιδος ἀγριοφώνου, 
τῆμος ἔτι ξώεσκεν, ὅτ᾽ «Αἰσχύλος ἦν iv ᾿4ϑήναις. 
τῷ δὲ Τιμοξείνη παρελέξατο δῖα γυναικῶν, 
ἥ τέκεν Εὔμητιν, μεγαλήτορα καὶ 4αΐφαντον, 35 
Πρωτομάχην δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν. ἔμελψε δὲ κῦδος ἀγώνων 
τῶν πισύρων, μακάρων παιήονας ἐνδεδεγμένους, 
καὶ μέλος ὀρχηϑμοῖο, ϑεῶν τ᾽ ἐρικυδέας ὕμνους, 
ἠδὲ μελιφϑόγγων μελεδήματα παρϑενικάων. 
τοῖος ἐὼν καὶ τόσσα παϑὼν καὶ τόσσα τελέσσας 80 
κάτϑανεν ὀγδώκοντα τελειομένων ἐνιαυτῶν. 

1 ᾿4γαϑοκλέες cod. Angel. (teste Mommseno sch. Germ. 
P 1 n.2) | ἕμμορας PO Angel. 2 ὅς τέ ῥά v: ὅς óc EPQ 

ust. ὅς ῥά τέ Hermann | κατέδειξεν v: κατέλεξεν 8 Φι- 
λιππιάδα PO | μενοινῆς PO Eust. v 4 Maxnóóveg Eust. v: 
"Μακεδόνες EPQ —— 6 δ᾽ ἀοιδῷ Eust.: ἀοιδδ 1 κέλευσε E || 
περὶ EP — 8 μέλι Qv | ἀεὶ Eust.: αἰεὲξ 9 ἐνέπουσιν Eust.: 
ἐννέπωσιν E ἐννέποισιν P ἐνέποισιν v  ἠύκερος ν — 10 ἐμέ- 
δεν Püv 12 -φώνης P 18 ἔτι ξώεσκεν] ὅτ᾽ ἕξώεσκεν Q || 
᾽ 9 * Bergk* p. 369 14 δὲ del. b; cfr. vs. 4; Μεγακλείη 

Leuisch Philol. 11, p. 9 || Τιμοξείνη Eust.: -ξένη || παραλέξατο 
Eust. | δία Ev — 15 “αιφάντην v, Ludwich 16 ἕἔμελψαν Q || 
δὲ om. E 17 ἀναδεδεγμένος Eust. ἀνδράσι ϑρήνους ἢ ἐν 
δέ τε ϑρήνους Schneidewin ἐν δ᾽ ἐλεγείους Tafel ἐν δὲ 9090- 
ψισμούς Bergk* p. 370. Dithyrambos omitti mirum est 
18 ὀρχηϑμοῖο Eust: ὀρχηϑμοῖσι.͵ 19 μελεφϑ. E* —— 20 τόσσα 
παϑὼν Eusti.: τοῖα παρὼν ΕΡθν τοῖα πορὼν ἢ 21 τελειω- 
μένων EP 

l 
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EPQ Ilívza91ov. 

“ἅλμα ποδὸς δίσκου τε βολὴ καὶ ἄκοντος ἐρωή 
καὶ δρόμος ἠδὲ πάλη" μία δ᾽ ἔπλετο πᾶσι τελευτή. 

“ἅλμα πάλη δίσκευμα κοντὸς καὶ δρόμος. 

EPQ Eig τοὺς ἐννέα λυρικούς. 

Ἐννέα τῶν πρώτων λυρικῶν πάτρην γενεήν τε 
μάνϑανε, καὶ πατέρας καὶ διάλεκτον ἄϑρει. 

ὧν Miviqvoiog μὲν ἔην, γεραρώτερος ἄλλων 
"Alxaiog πρότερος. ἠχικὸς Αἰολίδης. 

ἣ δ᾽ ἐπὶ τῷ, ξυνὴν πάτρην φωνήν τε δαεῖσα 
Σαπφὼ, Κληῖδος καὶ πατρὸς Εὐρυγύου. 

Στησίχορος Σικελός᾽ πάτρη δέ oí ᾿[Ἱμέρα ἐστίν" 
Εὐφήμου πατρὸς. 4Δωρικὸς ἁρμονίην. 

ἔβυκος Ἰταλὸς ἐκ Ῥηγίου ἠὲ ἹΜεσήνης 
10 Ηελίδα πατρὸς, Δωρίδα δ᾽ ἡρμόσατο. 

Παρϑενίου δὲ πατρὸς λιγυρὸς πάις ἠετιήου 
εἴδει μελπόμενος. Τήιος ᾿Δνακρέων. 

Πίνδᾶρος ἦν Θηβαῖος, ἀτὰρ πατρὸς ZxomsMvov, 
Δώριον αἰνήσας ἁρμονίην ἐπέων. 

οι 

1—4 sch.Isthm. 1,86. Eust.p.29 Àb. 14. δὰ 1]. 1820, 18. 
sch. Germ. ed. Mo. p. 1 

1 πένταϑλος PO Germ. 4 κοντὸς E Eust. prol: κοντὸν 
Eust. ad Il. «ovy: Οἱ κόνδυλος Q0? «xov ....(lac) P!, acc. et óv 
add. P? δίσκευμ᾽ ἄκων vs καὶ Tafel ad Eust. p. 60, 91 δισκεύ- 
uot' ἀκόντιον ἠδὲ δρόμημα Hermann opusc. 3, 27 | xol om. 
P Germ. 9 πρότερος] latere videtur patris nomen || ἠχικὸς v: 
καὶ ἠχικὸς || AioAióog POv 11 Κληιΐδος h  Εὐρυγύου ego: 
᾿Ηεριγύου (Ἠερηγύου) et Ἐὐρύγιος Suid. Ἐῤρυγύρου ΕΡν Εὐρυ- 
γόρου Β 14 Ἴβηκος E "Ifvuxog P || αὖ post ᾿Ιταλὸς add. v || 
Ρηγίου v: Ῥήγου EPQ τοῦ 'Pyylov Vr* Mosq. Β 15 Ἠελίδαν 
PQ | πατρὸς V: τοῦ πατρός 16 ἠετίνου E ᾿Ηετίης ve Barnes? 
Anaer. p.IV; sed latet significatio dialecti (Hotovslo? Schroeder 
cl. Callm. fr. 5 Bgk) — 17 εἴδει] ἦν ἄρα v &ó& codd. Boeckhii || 
Τήιος PQ: τίνος E || Tfjogs Avoxosiov ἢ 

10 

15 
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ἠδὲ “Σιμωνίδεω Κείου “ἁωριστὶ λαλοῦντος 15 
τὸν πατέρ᾽ αἰνήσας i69: “εωπρεπέα. 

ἶσα δαεὶς καὶ Κεῖος ἐὼν γενεῇ μελοποιὸς 
Μίλωνος πατέρος ἔπλετο Βακχυλίδης. 

ς Δλκμὰν ἐν “υδοῖσι μέγα πρέπει᾽ ἀλλὰ Δάμαντος 
ἐστὶ καὶ ἐκ Σπάρτης, “ωρίδος ἁρμονίης. 30 

“Ἱυρικοὶ ποιηταὶ μουσικῶν ἀσμάτων ἐννέα᾽ ἐννέα δὲ (DEFK(P)Q 
καὶ αἵ καϑ᾽ ἡμᾶς τῶν ϑείων ἀσμάτων dal. | τὰ δὲ ὀνόματα (D)FKQ 
τῶν προειρημένων λυρικῶν εἰσὶ τάδε" ᾿Δλκμὰν -AAxatog Σαπφὼ 

10 Στησίχορος Ἴβυκος ᾿ἀνακρέων Σιμωνίδης Βακχυλίδης καὶ 
Πίνδαρος. 

"Evvía δὲ οἵ λυρικοί᾽" ᾿Δλκαῖος Σαπφὼ Στησίχορος Ἴβυ- ρον 
xog Βακχυλίδης Σιμωνίδης ᾿4λεμὰν ᾿ἀνακρέων καὶ Πίνδαρος. 

9—11 cfr. laterculum Coislinianum (Usener Dion. de imit. 
p. 130) 

1 ἠδὲ] καί cs E | Κείου v: xíov 2 Λεωπρεπέα ἢ: ἀρι- 
πρεπέα 8 ἶσα δαεὶς h: ἰσάδα Ε ἰσαδαὴς ΡῸ ἰσσαδαὴς v || 
ἐὼν h(P?): d 4 μείλωνος θν Μέδωνος Suid. unde Μεί- 
δωνος ἢ || πατέρος δ v ὄ μέγα] μέτα E || ἀλλὰ Ζάμαντος 
e Suida h: ἀλλ᾽ ἀδάμαντος 6 ἁρμονίης] sequuntur in EP 
epigrammata a Mommseno sch. Germ. p. 2? recensita (Eig Πίν- 
δαρον om. E) 78q. P non contuli; in D pleraque ἢ. sch. 
exesa || cfr. Sitzungsber. d. bayer. Ak. 1870, II, 79809. 7 &oy. 
εἰσὶν ἐννέα Qv 09 λυρικῶν FK: Avo. ποιητῶν 'ü ποιητῶν b (ex 
6 Vr??) | "Aixou&v K 11 τινὲς δὲ καὶ τὴν Κόρινναν add. b 
nescio unde (τινὲς δὲ καὶ... Ὁ τινὲς δὲ καὶ τὴν Κόρυνον Vat. 
121, cod. Áng.; cfr. Tzetzes ad Lyc. p. 252 M) 12 Περὶ λυρι- 
κῶν ποιητῶν. “Μυρικοὶ ποιηταί εἶσιν ἐννέα v 18 5αᾳ. in Q^: 
σπινδάρου λυρικοῦ ὁὀλυμπιονῖκαι. ἐπειδὴ λυρικός (p. 11 v. 16 b) 
-- κερὶ τῶν ποδῶν (Ὁ. 18, 21 b); tum MIA Romana (p. 15, 
18 b — οἰκείαν ἰάμβοις καὶ χοριάμβοις -vw-uc-eM p.17,18 b) 
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Scholia in Olympionicarum carmen I. 

Πινδάρου ἐπίνικοι Ὀλυμπιονίκαις. 
“ΙἸέρωνε Συρακουσίῳ κέλητι. 

Τῶν ἐν τοῖς ἐπινίκοις τοῖς ὑπὸ Πινδάρου γεγραμμένοις 
εἷς τοὺς Ὀλυμπιονίκας πρώτη d? ἐπῳδική ἐστι τριαδικὴ 
περικοπῶν δ΄. καὶ ἔστιν ἡ πρώτη στροφὴ καὶ ἀντίστροφος 5 
κώλων ιζ΄, ἡ δὲ ἐπωδὸς κώλων «γ΄. 

τῆς στροφῆς καὶ ἀντιστρόφου τὸ α΄ Γλυκώνειον. τὸ 
Γλυκώνειον μέτρον, τὸ καὶ ἀντισπαστικὸν, ἐστὶ τετρασύλλαβον, 
συγκείμενον ἐκ βραχείας καὶ δύο μακρῶν καὶ βραχείας, οἷον 
᾿Δρίσταρχος. ὠνόμασται δὲ διὰ τὸ οἷον ἀντεσπασμένον καὶ 10 
οἷονεὶ ἐναντίος διέαμβος εἶναι. τὸ β΄ Φερεκράτειον. τὸ y' 
ἐἰϑυφαλλικὸν λελυμένου τοῦ α΄ τροχαίουι τὸ δ΄ ἀναπαιστι- 
κὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν. τὸ ε΄ Εὐριπίδειον, 
τροχαικὸν δίμετρον καταληκτικὸν, ὅμοιον τῷ (Phoen. 289)" 
νῦν δέ μοι πρὸ τειχέων. τὸ ς΄ Φερεκράτειον ὕμοιον τῷ β΄. 15 
τὸ ζ΄ τροχαικὸν δίμετρον ὅμοιον τῷ ε΄. τὸ η΄ Φερεκράτειον 
λεῖπον μιᾷ συλλαβῇ. τὸ 9' ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατά- 
Aqxvov, ὅ ἐστιν ᾿ἀλκμανικόν. τὸ ε΄ τροχαικὴ περίοδος ἀπὸ 
iduBov. τὸ τα΄ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον πλεονάξον 
τοῦ Εὐριπιδείου συλλαβῇ. τὸ ιβ΄ χοριαμβικὸν δίμετρον κα- 20 
ταληκτικόν. τὸ ιγ΄ πενθϑημιμερὲς κοινὴν λύσιν ἔχον ἰαμβικοῦ 
καὶ τροχαικοῦ. τὸ ιδ΄ τροχαιπὸν δίμετρον καταληκτικὸν Εὐρι- 
πίδειον ἑφϑημιμερές. τὸ ιε΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκα- 
τάληκτον ἀπὸ δακτύλου τῆς ἰαμβικῆς ἀρξαμένης ἑπτασήμου. 
τὸ «ς΄ περίοδος ἀπὸ ἰάμβου᾽ καὶ καλεῖται βακχεῖος ἀπὸ 25 
τροχαίουι τὸ ιζ΄ ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον. 

1 Π. Ὀλυμπιονίκαι ἃ ἢ ἐπινίκιοι ΕΚ 2. «Aqui Fü 8 ἐπι- 
ψικίοις Ε 7 τὸ πρῶτον τῆς στρ. καὶ &. E | καὶ om. A 
9 βραχ(είας) Α: βραχέος ΕἸ [|[βραχ(είας) A βραχέος ΕΒ 
9. 10 οἷον ᾿Δρίσταρχ. om. E 11 οἱονεὶ Α: οἷον καὶ E | évaev- 
viov διΐαμβον b. Kericces χορίαμβος 12 τροχαίου À: στίχου 
E 12.18 &vo(« ex corr. Ε)παιστικὸν AE: ἀντισπαστικὸν b 
14 τῷ Α: τὸ E 16 ἐμοὶ b, om. δέ 18 τροχαικὸς E -ὁν b 

28 ἀντισπατικὸν E 26. 26 ft. καὶ κατακλεὶς B. κατὰ τρο- 
χαῖον, cl. Studemundi Anecd. p. 62, 3 al. 26 δίμετρον E 
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τῆς δὲ ἐπῳδοῦ κώλων ιγ΄ τὸ α΄ τροχαϊκὸν δίμετρον 
(ἀπὸ ἰάμβου ὁμοίως τῷ ι΄ τῆς στροφῆς. τὸ β΄ χοριαμβι- 
κὸν δίμετρον ὑπερκατάληχτον. τὸ γ΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον 
ὑπερκατάληκτον τροχαικὸν πενθημιμερέςξς. τὸ δ΄ ἐκ διμέτρου 

5 βραχυκαταλήκτου. τὸ ε΄ ἐπιωνικὸν τρέμετρον καταληκτικὸν, 
(ὃ) καὶ Φαλαίκειον. τὸ ς΄ ἀντίσπαστικὸν τρίμετρον κατα- 
ληκτικόν. τὸ ζ΄ ὕμοιον τῷ ἕκτῳ. τὸ η΄ ἰαμβικὸν δίμετρον 
βοαχυκατάληκτον. τὸ 8^ Ἱππωνάκτειον, ἰωνικὸν δίμετρον 
βραχυκατάληκτον. τὸ ι΄ ὅμοιον τῷ (Archil. fr. 94, 2), τίς 

10 δὰς παρήειρε φρένας; τὸ ια΄ ἰωνικὸν παροξύτονον ἀκατά- 
ληκτον. τὸ ιβ΄ προσοδιακὸν ἐξ ἀντισπάστου καὶ ἰωνικοῦ ... 
τὸ ιγ΄ χοριαμβικὸν δίμετρον καταληκτικόν. 

τὸ α΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ἀκατάληχτον Γλυκώνειον. — pQ 
τὸ B' τροχαικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον ἰϑυφαλλικόν. τὸ γ΄ 

15 χοριαμβικὸν δίμετρον καταληκτικὸν περαιούμενον εἰς ἰαμβι- 
xav ἢ βακχείαν κατακλεῖδα κατὰ τὴν παράδοσιν. τὸ δ΄ 
ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν, τὸ λεγόμενον παροιμια- 
κόν. τὸ ε΄ ὅμοιον τῷ δευτέρῳ. τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ αὐτῷ. 
τὸ ζ΄ τροχαικὸν δίμετρον καταληχτικὸν, Εὐριπίδειον 1| λη- 

30 κύϑιον. τὸ 9] τροχαικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ ϑ΄ 

1 ἐπωδῆς: b [|δίμετρον»)] δίμετρον τροχαικὸν A** 2 ἀπὸ 
add. b || ἰάμβου ego: ἰαμβικοῦ A ἰαμβικὸν E ὅμοιον A*? 
8 καταληκτικόν scrib. vid. (post λάμπει dist. À) || antispastos 
non agmosco, niei in κλέος synizesin admittas 4 scrib. vid. 
τὸ δ΄ τροχ. πενϑ. ἐκ διμ. (ἰαμβικοῦ» Bocyvx. ὄ καταπτικὸν 
E  Á 6 0addidi 7 col. ζ΄ non est par ς΄ 8 ἑἰωνικῶς E 
10 παροξύτονον inauditum; παρατετηρημένον ἃ 11 προσο- 
δικὸν: ego || lac. indicavi 18 sqq. cfr. Tzetzes de metr. Pind. 
Trichas de metris p. 52 sqq. (cum P fere consentit) 18 ὃ καὶ 
Γλυκώνειον ἀπὸ Γλύκωνος P (Tz) 14 ὃ καὶ iQvg. Ρ 15 πε- 
ραιούμενον ---16 παράδοσιν om. Ρ 17 τὸ Aey. θ: ὃ καὶ P | ὅτε ori 
παροιμέαι ἐν τοιούτῳ μέτρῳ ἐγράφοντο add. P (Tz); cfr. Hephaest. 
p. 297 W. 18 δευτέρῳ) πλὴν τὸν δάκτυλον καὶ ἐν τῇ δευτέρα 
καὶ ἐν τῇ τρίτῃ χώρᾳ add. P (οὐκ ἐν δευτέρᾳ χώρᾳ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ 
τρίτῃ Tz. || τῷ αὐτᾷ om. P 19 ὃ καὶ Εὐριπίδειον καὶ ληκύ- 
ϑιον ὡς ἐκ τοῦ ληκυϑίου. τὸ γὰρ ληκύϑιον ὅπερ καὶ σίφωνα 
λέγομεν, ἦχον ἀποτελεῖ ἐκ τοῦ ἀνθρωπίου πνεύματος" οἷον καὶ 
ὁ τροχαῖος πούς P. Cfr. sch. Heph. p. 166 W. (Anecd. Studem. 
p.184). Aliter Tz. | 
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ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ ι΄ ἐπιωνικὸν ἀντι- 
σπαστικὸν δίμετρον καταληκτικὸν τοῦ ἰωνικοῦ ἀπὸ τροχαίου 
ἀρχομένου. τὸ τα΄ τροχαικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ iB. 
ὅμοιον τῷ τρίτῳ τὸ ιγ΄ προκελευσματικὸν δίμετρον κατα- 
ληκτικόν" ἐν οἷς ὅρα καὶ τὸ ϑαυμάσιον. ὃ τοιόσδε ῥυϑμὸς 5 
ταχυτῆτι ἁρμόττεε᾽ ὅϑεν καὶ προκελευσματικός. βλέπε τοίνυν 
τὸν σοφώτατον Πίνδαρον πῶς ἥλω ἐν οἷς τὸν τοιοῦτον 
ὀυϑμὸν εὔσημον διὰ τοῦ λόγου ἀποκαϑίστησιν, ἐν τῇ év- 
vole ταχυτῆτα κατωρϑωκὼς ἐν οἷς λέγει᾽ ὅϑεν ὁ πολύφατος, 
διὰ τὸ τῆς φήμης ταχύ" καὶ, νόον ὑπὸ γλυκυτάταες. διὰ τὸ 
τὸ τοῦ νοὸς ὀξυκίένητον᾽ xol, ὁπότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρ. διὰ τὸ 
τῆς κλήσεως voyó' καὶ, ὕδατος ὅτι τε πυρὶ, διὰ τὸ τῶν 
στοιχείων εὐκίνητον. τοῦ μὲν ἀνωφεροῦς ὄντος. τοῦ δὲ 
κατωφεροῦς" καὶ πάλιν, μετὰ τὸ ταχύποτμον᾽ xol, ἐμὲ δ᾽ 
ἐπὶ ταχυτάτων᾽ καὶ, Πέλοπος ἵνα ταχυτής" καὶ ἐπὶ τούτοις 15 
10, ϑεὸς ἐπίτροπος ἐὼν. διὰ τὴν καὶ ὑπὲρ διπὴν ὀφθαλμοῦ 
ὀξυκινησίαν τοῦ Osíov. τὸ ιδ΄ ὅμοιον τῷ ζ΄. τὸ ιε΄ ἔκ τε 
ἀντισπάστου καὶ α΄ παίωνος κατ᾽ ἀντιπάϑειαν καὶ συλλαβῆς. 

τὸ ις΄ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν κατ᾽ ἀντιπά- 
ϑειαν. τὸ ιζ΄ ἀντισπαστικὸν, Φαλαίκειον συλλαβῆς δεούσης. 

0 ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ιγ΄. τὸ α΄ παίων δεύτερος καὶ ἰαμ- 
βικὸν πενϑημιμερέςξς. τὸ β΄ ἰαμβικὸν πενϑημιμερές. τὸ γ΄ 

to Ὁ 

1 ἐπιωνικὸν ἢ Tz.: om. P 2 τοῦ iov. ἀπὸ om. P, add. 
(post 3 ἀρχομένου): ὃ καὶ ἐπιωνικόν. ὅτε yàg τῷ ἀντισπάστῳ 
ἰωνικὰ μίγνυται, ἐπιωνικὸν τὸ μέτρον καλεῖται (hoc item Tz.) 

4 ὕμοιον τῷ τρίτῳ (0: χοριαμβικὸν δίμετρον καταληκτικόν 
P(Tz) ὅ ἐν οἷς---11 ϑείου Q(Tz.): ἐχρήσατο δὲ προκελευσμα- 
τικῷ διὰ τὸ ταχὺ τῆς φωνῆς (yo. φήμης P8). καὶ ἀλλαχοῦ ydo: 
νόον ὑπὸ γλυκυτάταις, διὰ τὸ ταχὺ τοῦ νόου. καὶ ἀλλαχοῦ" 
ὁππότ᾽ ἐκάλεσε πατὴρ, διὰ τὸ ταχὺ τῆς (φωνῆς del) κλήσεως. 
τοιοῦτος γὰρ καὶ ὁ προκελευσματικὸς, ταχὺς (vc incertae) 
5 ϑαυμάσιόν τι Tz. 11 vóov Tz. 16 ἕνα καὶ πέλ. Q** 
17 ἕκ τε αὶ (ἐξ Tz): καὶ P 18 α΄--- συλλαβῆς θ: παίωνος α΄ 
δίμετρον ὑπερκατάληκτον P (utrumque Tz) 19 κατ᾽ ἀντιπάϑειαν 
Q: πλὴν ἡ μίξις αὐτοῦ ἀντιπαϑής P (Tz) 20 τὸ ιζ΄ ἀντι- 
σπαστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ὃ καὶ Φαλαίκειον ἀπὸ 
Φαλαίκου P (utrumque f 21 ἐπωδὴ (0. In hoc voc. 
des. metr. P 
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ἀντισπαστικὸν ξκατέρωϑεν ἔχον τὰς ἰαμβικάς. ἐν δὲ τῷ 
εὐάνορος ἐκτείνεν τὸ og. τὸ δέ ye κλέος. κοινὴ συλλαβή. 

τὸ δ΄ ἰαμβικὸν πενϑημιμερὲς καὶ ἐφεξῆς τρεῖς ἴαμβοι᾽ ὡς 
εἶναι τρίμετρον μιᾶς δεούσης μέσον συλλαβῆς. τὸ ε΄ παιωνι- 

5 κὸν τρέμετρον τοῦ μέσου ὄντος ἐπιτρίτου τρίτου, τοῦ δὲ 
τελευταίου βακχείου, ὃς εἶδός ἐστι τοῦ παιωνικοῦ. τὸ ς΄ 
ἀντισπαστικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον ταῖς ἰαμβικαῖς ἀναμε- 
μιγμένον. τὸ ξ΄ ἰωνικὸν ἀπὸ μείξονος δίμετρον ὑπερκατά- 
ληχτον ἐπίμικτον πρὸς τὰς τροχαικάς. τὸ η΄ ἰαμβικὸν 

19 δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ 9' ἰωνικὸν ἀπὸ μείξονος 
δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ «ε΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ᾿άνα- 
κρεόντειον. τὸ ια΄ ἰωνικὸν ἀπὸ μείξονος δίμετρον παρατε- 
τηρημένον᾽ τὴν γὰρ πρώτην συξυγέαν ἀπὸ βραχείας ἀρχο- 
μένην ἐποίησεν. [ἤγουν παίωνα δεύτερον. τὸ ιβ΄ ἐπιωνικὸν 

15 ἀπὸ μείξονος τρέμετρον καταληκτικὸν ἐξ ἀντισπάστου᾽ τὴν δὲ 
κατακλεῖδα ἐκ τροχαίου καὶ τῆς ἀδιαφόρους τὸ ιγ΄ χοριαμ- 
βικὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς ἰαμβικὴν κατακλεῖδα περαι- 
ούμενον. τουτέστιν εἰς ἀμφίβραχυν ἢ βακχεῖον διὰ τὸ ἀδιά- 
φορον τῆς τελευταίας. 

:) Ὑπόϑεσις τῶν Ὀλυμπιονίκων. A 

Inscr. a. Γέγραπται μὲν ὃ ἐπινίκιος ἱΙέρωνι τῷ Γέλωνος ADEFHKQ 
ἀδελφῷ νικήσαντι ἵππῳ κέλητι τὴν ος΄ Ὀλυμπιάδα, ἢ ὡς 
ἔνιοε ἅρματι. ὃ δὲ αὐτὸς νικᾷ καὶ τὴν οζ΄ Ὀλυμπιάδα 

18 Hephaest. p. 37 W. 14 sch. Hephaest. p. 198, 7 W. 

9 τὸ go τὸ vo ἐκτείνει Tz.; τοῦ δέ ys κλέος ὡς κοινὴ 
τὸ ὃς ἐκλαμβανέσθϑω id. (ἐν ante εὐάνορος non legit metricus) 

4 μέσο») ἐν τῷ μέσῳ Tz. | παιωνικὸν δεύτερον Tz. 12 δί- 
μξτρον ἀκατάληκτον Tz. 14 ἤγουν --- δεύτερον seclusi (hab. Tz.) 

16 (col iy^) τῷ τῆς στροφῆς ys τρίτῳ ὅμοιον add. Tz. 
21 uà» Α: om. V || ἐπίνικος ἢ || τῷ τοῦ I. FK 22 ἵππῳ 
om. DEHQO || ἱπποκέλλητι FK || os' scribendum esse evicit 
pap. Oxyrh. COXXTII, 1, 19: ογ΄ codd. || os' Ὀλυμπιάδα. ἢ ὡς 
ἔνιοι τεὴν of', τὴν δὲ om Σ ἅρματι Bergk* p. 4 28 καὶ τὴν 
οζ΄ νικᾷ om. Ὀλυμπιάδα DEHO || καὶ τὴν om. A 
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xu, τῇ δὲ οη΄ Ὀλυμπιάδι τεϑρίππῳ, ἐν ἥ Ὀλυμπιάδι 
ἐτελεύτα. τὸ δὲ ὄνομα τοῦ νικῶντος ἵππου Φερένικός ἐστι" 
μέμνηται δὲ αὐτοῦ Βακχυλίδης γράφων οὕτως (V, 37): ξαν- 
ϑότριχα μὲν Φερένικον “Αλφεὸν παρ᾽ εὐρυδέναν πῶλον ἀελλο- 
δρόμαν εἶδε νικάσαντας ἦν δὲ Ἰέρων Δεινομένους παῖς" 5 
Δεινομένους δὲ παῖδες τέσσαρες᾽ Γίλων “Ἰέρων Πολύξηλος 
Θρασύβουλος" τὸ γένος τύραννος Συρακουσίων τῶν ἐπὶ 
Σικελίᾳ υἱὸν δὲ ἔσχε Δεινομένη. νικήσας δὲ τὰ Ὀλύμπια 
ἀνεκήρυξεν ξαυτὸν Συρακούσιον καὶ Αἰτναῖον, κτίσας τὴν 
παρακειμένην [πόλιν τῇ Σικελίᾳ] πόλιν Αἴτνην ὁμώνυμον 10 
τῷ ὄρει. 130* 

pEHQ Ὁ. ἄλλως. γέγραπται ὃ ἐπινίκιος Ἰέρωνε τῷ Γέλωνος 
ἀδελφῷ νικήσαντι ἵππῳ κέλητι τὴν ος΄ Ὀλυμπιάδα, ἢ ὡς 
ἔνιοε ἅρματι. συνέβη δὲ αὐτὸν νικήσαντα καὶ τὴν οη΄ 
Ὀλυμπιάδα ἐν ταύτῃ τελευτῆσαι. τὸ δὲ ὄνομα τοῦ νικῶντος 15 
ἵππου Φερένικός ἐστιν. μέμνηται δὲ αὐτοῦ Βακχυλίδης γρά- 
φῶν οὕτως᾽ ξανϑότριχα μὲν Φερένικον ᾿Δλφεὸν παρ᾽ εὐρυ- 
δίναν πῶλον ἀελλοδρόμον νικήσαντα. 180 

ΘΟΌΕΗ9Ο 1a ἄρεστον μὲν ὕδωρ: τρία ἐν ἀνθρώποις ὁ Πίν- 
δαρος ἄριστα εἶναι λέγει" ἄριστον μὲν ὕδωρ εἰς τὸ ξῆν, οὗ so 

1 7j AFK: M ATA om. El οη΄ Ὀλυμπιάδι Α: oV 1.2 dy — 
ἐτελεύτα om. 2 ἐστι À: om. 3 μέμνηται ----ὅ νι- 
κήσαντα hic μι V, cfr. b, 16—18 4 εὐδίναν À 6 ἴδε 
νικήσαντα A | ὁ Tdoow FK 6 δὲ] γὰρ FK || Πολύξηλος AFK: 
Πολύβουλος — 7 καὶ 8e. [D]EFQv | τὸ δὲ γένος FK — 8 ἔσχε 
δὲ υἱὸν ΖΔεινομένην V 9 Αἰτναῖον καὶ Συρακ. FK || κτίσας] 
κτίξει δὲ E 9 τὴν — 10 Αἴτνην] πόλιν Αἴτνην παρακειμένην 
τῇ Σικελίᾳ Ὁ 10 παρακειμένην (và ὄρει hb (ex recc.?) || πό- 
λιν---Σρρλίᾳ geclusi | τῇ] ἐν τῇ hb (item?) [[πόλεν om. AFKr || 
αἴτνη K. — De ordine scholoruidd &d inscr. et vs. 1 vid. praef. 
12 post ἄλλως inser. ἄριστον μὲν ὕδωρ EHO (i.e. Leid. Q 4) 
ἐπιγέγραπται ν || ἐπίνικος ἢ 13 νικήσαντι — 14 αὐτὸν om. D 
os | ογ΄ codd., efr. δα p. 15,22]|| ἢ ὡς] ὡς δ᾽ E 14 καὶ τὴν 
om. E (recc.) τὴν om. ἢ 15 rà—16 ἐστιν om. D 16 ἐστιν 
om. E (recc.) || αὐτοῦ] αὐτοῦ καὶ E (recc.) 17 οὕτως om. E || 
λφεὸν om. E 18 ἀεροδρόμον Ev || νικήσαντα om. E 
19 l om. CEHO ἄλλως praem. D | ἐν] ó(à) ἐν EHO || ὁ om. 
Beck, hb 20 ἄριστα εἶναι ter ησὶν εἶναι E {ἄριστον 
μὲν $809] τὸ ὕδωρ ἄριστον μὲν E ὕδωρ ubv Kv 
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ἄνευ βιοτεύειν ἀδύνατον᾽ εἶτα χρυσὸν ἐν πλούτῳ τῶν ἄλ- 
λων χρημάτων ἐκπρέποντα καϑάπερ ἐν νυκτὶ πῦρ᾽ πρὸς δὲ 
δόξαν τὴν Ὀλυμπίασι νίκην. τᾶλο 

1b. ὁ [δὲ] νοῦς τοῦ προοιμέου ὅλου τοιοῦτος ὥσπερ τὸ ACDEMQ 
δ μὲν ὕδωρ τῶν ἄλλων στοιχείων χρησιμώτερον, ὁ δὲ χρυσὸς 
τῆς λοιπῆς ὕλης προτιμότερος, οὕτως καὶ ὃ Ὀλυμπιακὸς 
ἀγὼν προτιμότερος τῶν ἄλλων. καὶ δευτέραν ἀπόδειξιν συγ- 
κριτικὴν ποιεῖται, τῶν τοῦ πλούτου γρημάτων ἀξιολογώ- 
τερον καὶ τιμιώτερον ἀποδεικνὺς τὸν χρυσόν. εἰ δὲ μὴ ἐβρά- 

10 δυνεν, ἠρκέσϑη ἂν εἰς τὸν περὶ τῶν στοιχείων λόγον, καίτοι 
κεφαλαιωδέστερον ὄντα. ἀλλὰ πολύς ἐστιν ἐγκωμιάξων τὸν 
πλοῦτον. καί φαμεν ἡττᾶσϑαι αὐτὸν τῆς ἑαυτοῦ φύσεως 
φιλοχρημάτου τυγχανούσης. 

lc. ὃ δὲ νοῦς" ὁ δὲ χρυσὸς ἐν ἅπασι τοῖς κτήμασι ACDEQ 
15 τοῦ δυνατοῦ πλούτου οὕτω διαλάμπει ὡς ἐν νυκτὶ πῦρ 

καιόμενον. 1*AC 16D 4E 
1d. ἄριστον μὲν ὕδωρ: ἀρχὴ γὰρ τῶν ὅλων κατὰ Ac)DHQP 

Θαλῆν τὸ ὕδωρ. τὸ δὲ ἑξῆς τοῦ λόγου ὃ δὲ χρυσὸς δια- 
πρέπει μεγάνορος ἔξοχα πλούτου, ἅτε αἰϑόμενον πῦρ ἐν νυκτί. 

30 διάδηλός ἐστιν Ó ἐν πλοῦτῳ χρυσός. 1^ AC 1* D inscr? 05 if H Q^ 
1 e. ἄλλως. οὐδὲν ἕτερόν τι αὐτῷ τὸ προοίμιον βούλεται AC[D]EHQ 

ἢ τεσσάρων ὄντων τῶν ἱερῶν ἀγώνων συγκριτικῶς ἐπιδοξό- 
τερον τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀποφῆναι. οἰκειότατα δὲ καὶ τὴν 
εἰκόνα τῆς συγκρίσεως "ταρείληφε. τεσσάρων ὄντων ὡς ἔφην 

46 τῶν ἱερῶν ἀγώνων, καὶ αὐτὰ τὰ κοσμικὰ στοιχεῖα ἰσάρυϑμα 

a V | οὐ δυνατόν ὈΕΘ οὐ δύναταί τις HO || εἶτα] 
om. DU τὸν E 2 éuxo. CEKQv || ἐν τῇ ». τὸ m. Cv 
8 Ὀλυμπίαν [D]EHOQ E δὲ óm. ΕΘ: 500 1181 [ὅλος α 6 τῆς 
λοιπῆς ὕλης] τοῖς λοιποῖς ἅπασι Ε 1 ἄλλων] ἄλλων ἀγώνων 
Ε 8 ποιεῖται) τίθησιν ἐκ E 9 ἐπλάτυνεν) Beck 
10 à» AC: om. | eir om. EH 11 ὄντα om. E 19 καὶ 
AUC: om. 14 κτήμασι DEO: ρήμασι AC 17 ante ἄριστον 
irp. τὸ δὲ ἑξῆς τοῦ λόγου AC "n el γὰρ om. ἃ 18 post λόγου 
add. ἄριστον μὲν ὕδωρ ἃ 19. 20 ἐν νυκτί. διάδηλός 
ἐστιν ὁ Α: διάδηλόν ἐστι νυκτὶ, οὕτως ὉὈΠῸ (in C plera- 
ue h. sch. omissa) 21 ἄλλως A om. €: ἄριστον μὲν 

ὕδωρ [D]EH 24 τεσσάρων» t. γὰρ Cv 26 αὐτὰ [D]Q v: 
αὐτὸς | 

SCHOL. IN PIXDARUM ed. Drachmann. 2 
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ὄντα τοῖς ἀγῶσι παραλαμβάνει, εἶτα τούτων τῶν στοιχείων 
χφειωδέστερον τὸ ὕδωρ ἀποδείκνυσι. τῇ τῶν φιλοσόφων ἕπό- 
μενος γνώμῃ. οἱ φυσικώτερον κινηϑέντες ἐκ τοῦ ὕδατος 
ἔφασαν καὶ τὰ ἄλλα τρία στοιχεῖα συνίστασϑαι. λέγουσι μὲν 
γὰρ αὐτοῦ τὸ λεπτομερὲς ἀέρα γένεσϑαι. τὸ δὲ παχύτερον 5 
εἰς ἑαυτὸ συνιστάμενον γῆν᾽ ἀποτελεῖν δὲ ἀπολεπτυνόμενον 

ACDEHQ τὸν διάπυρον αἰϑέρα πῦρ. διὰ τοῦτο ἄριστον εἶπε τὸ ὕδωρ, 
ἐπεὶ δοκεῖ τῆς τῶν ἄλλων γενέσεως αἴτιον εἶναι. τὸ γὰρ 
αἴτιον τῶν δι᾿ ἑαυτοῦ γινομένων, τοῦτο προὔχον τῶν ἄλλων. 
ἕνιοε δὲ καὶ τοῦτο προστιϑέασι λέγοντες. ὅτε καὶ πρὸς τὰ 10 
λογικὰ καὶ ἄλογα ξῷα ἀναγκαιότερόν ἐστι τὸ ὕδωρ, μάλιστα 
πρὸς θάλπος. καὶ ὅτι τὰ φυτὰ ἐκ τοῦ ὕδατος τρέφεται. 
ἡμεῖς δὲ dz τῶν σπερμάτων ζῶμεν, τὰ δὲ σπέρματα οὐκ 
ἄλλως δύναται ξῳογονηθῆναι εἰ μὴ ἀπὸ ὕδατος. εἰκότως 

ACEHQ τοίνυν | τὸ ὕδωρ μεῖξον τῶν ἄλλων στοιχείων. τινὲς δὲ is 
καὶ τὸ Ὁμηρικὸν παραλαμβάνουσιν (E 201) Ὠκεανόν τε 
ϑεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηϑύν. εἰ δὲ ὃ Θκεανὸς ποτα- 
μὸς καὶ ἡ Τηϑὺς πηγὴ, ἡ δὲ τῶν ϑεῶν γένεσις ἐκ τοῦ 

A(CD)EHQ δ κεανοῦ γεννᾶται, εἰκότως καὶ τὸ ὕδωρ | τῶν ἄλλων στοι- 
χείων προτιμότερον. ἀπεδείξαμεν οὖν διὰ πολλῶν τῶν 30 
τεσσάρων στοιχείων προτιμότερον τὸ ὕδωρ᾽ πρὸς ταύτην 

10 Aristol. met. 1, 8. Doxogr. graec. p. 91. 170 

1 περιλαμβι Ε ^ ?2 χρειωδέστερον AC: 49. καὶ διαπροπέστα- 
τον (-ερον E) | vó ὕδωρ om. E ἀποδείκνυσι AC: παρα- 
λαμβάνει | σοφῶν E — 8 φυσικώτερον A[D]O: -τέρως Ὁ -τατὰ E 
“«τάτῳ B || κινήματι [0] 60 κινηϑέντος Beck. Sed cfr. sch. 
Q, 185 ἐντεῦϑεν κινηϑέντες 4 τρία] τὰ E | uir Α: om. 
4 Βα. τὸ μὲν γὰρ 2. αὐτοῦ ἀέρα λέγουσι yiv. ν 6 γῆν om. E 
7 τὸν δ. αἰἶϑ'. om. C || πῦρ] ἤτοι τὸ πῦρ sch. Thom. p. 62, 5 Ab. 
Ft. πῦρ delend. 8 γνώσεως E 9 ἑαυτοῦ) αὐτὸ AC || τοῦτο om. 
ὃν {τῶν ἄλλων] ἐστιν C. 11 ἀναγκαιότερον] ἀναλογώτερον ἢ 
ἐστι AC: εἶναι 11. 12 μάλιστα πρὸς θϑαλπος om. C | ὅτι 
γὰρ Ὁ 18 ἐκ τῶν] ἄνευ C || οὐ (guprascr.) ζῶμεν Ὁ 14 ἀπὸ 
ὑπὸ ΑΟΌ ὑπὸ rob V 16 τοίνυν Α: οὖν ἐστι Ü? οὖν ποιεῖ 
C?K om. DEHQO τινὲς ΕΗ: πρὸς ACK 18 καὶ ἡ μήτηρ 
T. ἤγουν ἡ πηγὴν 19 γεννᾶται) ἐστιν Ὁ γίνεται K || xol 
om. CE 20 ἀπεδείξαμεν —921 προτιμότερον om. D 20 ἀπεδ. ---- 
p. 19, 1 ἐπιτιμότερον om. € 
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τὴν ἀπόδειξιν τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα ἐπιτιμότερον ἀπο- 
δείκνυσιν. 50. ΙΧ lyr. (p.11, 7) D; 5, dein 18 E; inscr* HQ 

lf. ἄλλως" σύγκρισις τῶν ἀγώνων πρὸς và στοιχεῖα HQ 
γράφεται ἐξ αὐτοῦ τοῦ προοιμίου. καὶ γὰρ ὃν τρόπον 

5 ἐχεῖνα αἴτια τοῦ [iv τοῖς ἀνθρώποις εἰσὶ. τὸν αὐτὸν καὶ 
τοῦ καλῶς ξῆν τοὺς ἀγῶνάς φησιν. ἐπεὶ δὲ πρώτιστον καὶ 
τῶν ἄλλων στοιχείων ἄμεινον τὸ ὕδωρ ἐστὶ, παραβάλλει 
αὐτὸ τῇ τῶν Ὀλυμπίων νίκῃ, ὡς καὶ αὐτῇ προὐχούσῃ τῶν 
ἄλλων τεσσάρων. 

19 — 1g. ἄλλως ἄριστον μὲν ὕδωρ᾽ ὁ δὲ χρυσὸς διαπρέπει DM Q 
τοῦ μεγάλως δυναμένου πλούτου, ἅτε τὸ αἰϑόμενον πῦρ ἐν 
νυχτὶ, ἤγουν ὁ πυρσός. ἀπὸ κοινοῦ τὸ διαπρέπε. * 

1 h. τέσσαρες ἔπαινοι τοῦ ὕδατος" λευκὸν, λεπτὸν, At!E 
ψυχρὸν καὶ γλυκύ. διαφοραὶ δὲ τοῦ ὕδατος πέντε᾽ ὄμ- 

15 βριον, πηγαῖον. ποτάμιον, φρεάτιον καὶ λιμναῖον᾽ ὥσπερ 
καὶ ἐπὶ τοῦ οἴνου᾽ ὁ ἐρυϑρὸς, ὁ μέλας καὶ γλυκὺς, ὁ 
αὐστηρὸς, ὁ κιρρὸς. ὁ λεπτὸς καὶ [ὁ] λευκός. 

11, τὸ ὕδωρ παχυνόμενον ποιεῖ τὴν γῆν᾽ λεπτυνόμενον, AS E 
τὸν ἀέρα᾽ πάνυ δὲ λεπτυνόμενον, τὸ πῦρ᾽ καὶ κατὰ τοῦτο 

20 ἄριστον. ᾿105Ε 
48. μεγάνορος ἔξοχα: μεγάνορα εἶπε τὸν πλοῦτον, ACDEMQ 

ὡς μὲν ἕνιοι διὰ τὸ παρασκευάξειν τοὺς κεκτημένους αὐτὸν 
αὐχητικοὺς καὶ ὑπερόπτας. Ὁ. ἢ ὅτι αὐτός ἐστι μεγαλήνωρ, 
διὰ τὸ πολλὰ δύνασϑαι κατεργάσασθαι. νεῦρα γὰρ πολέμου 

80 χρυσός. 9Ε 13) 0᾽ 

13 sch. Aesch. Prom. 144 16 Ath. I, 26 c 

1 τὸν] καὶ τὸν v || ἐπιτιμότερον À: προτιμότερον καὶ xs- 
φαλαιωδέστερον V || post ἀποδείκν. frustula sch. ὅ inser. E 
4 γράφεται om. v 6 τοὺς ἀγῶνας M: τοὺς uiv οὖν αἰτίους 
Qr τούτους αἰτίους Beck [ἐπεὶ δὲ HQ: ἐπειδὴ r ἐπειδὴ μὲν 
οὖν Beck 10 ἄριστον μὲν ὕδωρ om. v ὕδωρ om. D 
18 λεπτόν λευκόν Ε 16 τοῦ om. E 17 ó seclusi 18 τὸ 
E: τὸ γὰρ À 21 l] καὶ E μεγάνορος DHO 29 κατασκευ- 
ἄξειν |D]HOv 28 ἢ] καὶ Qv || &ovt] γίνεται v. | μεγαλή- 
voo E*? 2424 κατεργάζεσθαι v om. E || xol νεῦρα γὰρ E 
25 ὁ χρυσός V 

9 * 
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DHQ c. ἄλλως᾽ μεγάνορος: ἤτοι τοῦ αὐξάνοντος τὰς τύχας 
HQ τῶν ἀνθρώπων καὶ ποιοῦντος μείζονα φρονεῖν | τῶν καϑη- 

κόντων᾽ ἢ ὅτι αὐτὸς μεγάνωρ ἐστὶ, διὰ τὸ πολλὰ δύνασϑαι 
κατεργάσασθαι. 

ACDEHQ ὅ8. εἰ δ᾽ ἄεϑλα γαρύειν: ἄϑλα νῦν εἴρηκε τὰ ἀγω- 
νίσματας — b. ἢ καὶ τὰ ἔπαϑλα᾽ Ὅμηρος (Ψ' 213) 

ἱππῆας τάδ᾽ ἄεϑλα δεδεγμένα κεῖτ᾽ ἐν ἀγῶνι. 
ACDEHQ Doc. ἄλλως᾽ ἄεϑλα ἀγῳνίσματα, περιφραστικῶς τοὺς 

ἀγῶνας. ἃ. πρὸς ἑαυτὸν δὲ ἐκφέρων εἶπεν" ὦ φίλον ἦτορ, 
εἰ δὲ καταλέγειν ἀϑλα βούλει, νόμιζε ὡς ἐν ἄστροις ἥλιον 
φαεινότερον, οὕτως ἐν ἄϑλοις τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα πρωτεύειν. 

DHQ 6. γαρύεν: φωνεῖν. καταλέγειν. διακρένειν. ὑμνεῖν. 
Δωρικῶς δὲ τὸ γαρύεν, τοῦ τ ἐκλείψαντος. 

ACDEQ ἢ τὸ δὲ γαρύεν γαρύειν λέγει. καὶ ἔστιν ἀποβολὴ 
τοῦ L, ὅπερ ἔϑος “ωριέων. ἡ δὲ γῆρυς ὅτι ἐπὶ τῆς φω- 
νῆς εἴρηται, εὑρήσομξν καὶ παρ᾽ Ὀμήρῳ (4 437) 

οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς ϑρόος οὐδ᾽ ἴα γῆρυς. 
8. ἔϑος δέ ἐστι Πινδάρῳ, μὴ οἷς προοιμιάξεται συγκριτικοῖς, 
τούτοις τὰ συγκρινόμενα εὐθέως ἐπάγειν, ἀλλὰ μεταξύ τινα 
εἰκόνα ἀποδεικτικὴν τῆς βελτιότητος παρεντιϑέναι καὶ οὕτω 

sch. 4d. Suid, Phot, lex. Bachm. 2960, 5: μεγάνορος 
πλούτου: Πίνδαρος" ἰσχυροῦ, δυνατοῦ, ἀνδρίαν ἐμποιοῦντος" 
ἐπεὶ μεγάλα δύναται ὃ χρυσός. νεῦρα γὰρ λέγεται πολέμου εἶναι, 
ὥς φησι Πίνδαρος. (Cfr. Suid. νεῦρα μάχης: ὁ πλοῦτος.) ᾿ 
ὅ οὐ 8 Hes. ἄεϑλα. Ap.Soph. p. 11,9. Suid. ἄϑλον. lex. Bachm. 
37, 5.6 16 Ap. soph. p. 54, 29. Hes. yfjovc 

4 κατεργάξεσθαι ἢ — 51] om. CDE εἰ δ᾽ ἄεϑλα H? ἢ || &OÀe 
AC: ἄεϑλα E om. ὉΠ 6 7 A: om. € ἔλεγον δὲ οὕτω DEHO 
7 ἱππῆος τά y ἄεϑλα δεδειγμένα κεῖται ἐν ày. E 8 ἄλλως] 
ἢ ὃν | τὰ ἀγων. CHv 9 δὲ om. Ὁ 11 φαεννότερον A || ἀϑ8- 
λοις] ἄλλοις E. ἀγῶσι H 14 τὸ δὲ γαρύεν AC: om. DE ἄλλως" 
γαρῦεν ἃ ἄλλως v || γαρύειν] γαρύεν Ὦ -ύειν in ras. E? λέγει 
καὶ ἔστιν] γάρ ἐστι Ὁ 14 ἀποβολὴ --- 1δ ΖΦωριέων om. Ὁ ἀπο- 
βολῇ codd. omnes ut vid. 18 ὅτι] ὅτε καὶ E — 16 εὑρίσκομεν 
DEv || παρ᾽ Ὁμήρῳ AC: Ὅμηρος 18 óà om. E || οἷς om. E || 
συγκριτικοῦ ΕΒ 19 τούτοις] τόπου E || συγκρινούμενα [D]O 
20 τῆς om. E || βελτιώσεως ὈΕθν {{|παρεντυϑέναι Ἀ": παρεντί- 
ϑεέται ΑΙΏΕΘΟΝν παρεντίϑεσϑαι C || καὶ om. DO 22 Πίνδαρος 
om. Phot. lex. Bachm. 24 dg g. II. om. Phot. lex. Bachm. 
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τὴν σύγκρισιν ἐπιφέρειν. ποιεῖ δὲ τοῦτο ϑερμός τις ὧν καὶ 
πολύνους περὶ τὰ νοήματα. 1658 D 

8. ϑαλπνότερον: ϑερμότερον, φανερώτερον, | φαεινό- Dio" 
vegov' τῇ γὰρ ϑέρμῃ καίει τὸν ἀέρα καὶ φωτίξειν ποιεῖ. 18A 

8. — 9a.év ἁμέρᾳ φαεννὸν ἄστρον: εὖ καὶ ἐκ τοῦ καιροῦ ACDENQ 
τὸ ἄγαν λαμπρὸν τοῦ ἡλίου βούλεται δεῖξαι ὡς πρὸς τὰ 
ἄλλα ἄστρα, ἅτινα κατ᾽ αὐτὸν τὸν καιρὸν ἐξασϑενεῖ φαίνεσϑαι' 
διὸ καὶ ἁρμοδίως ἄστρον ἐπήγαγεν. — b. ἔρημον εἶπε τὸν 
αἰθέρα διὰ τὸ ἄγαν πυρῶδες καὶ τὸ μὴ πλησιάξειν αὐτῷ 

10 ξῷον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἢ ὅτι τὸ ἔρι μόριον λέγουσιν ἀντὶ 
τοῦ μεγάλου, ὡς καὶ Ὅμηρος (K 806)" ἐριαύχενας ἵππους. 

c. τὸ δὲ σαφὲς οὕτως ἔχει" εἰ δὲ, ὦ προσφιλεστάτη ψυχὴ; 
ἀγῶνας φωνεῖν καὶ διακρίνειν ϑέλεις, μηκέτι τοῦ ἡλίου 
σκόπει ἕτερον ἄστρον μήτε ϑερμότερον μήτε λαμπρότερον 

15 διὰ τῆς ἐρήμου αἰϑέρος φερόμενον ἐν ἡμέρᾳ, μηδὲ τοῦ 
Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος ἕτερον βελτίονα. 14AE 4C 

9d. ἄστρον: κακῶς εἶπεν ἄστρον᾽ ἔδει γὰρ εἰπεῖν nMQ 
ἀστέρα. τὰ γὰρ ἐκ πολλῶν συγκείμενα ἀστέρων ξῴδια λέγον- 
ται ἄστρα, ὁ δὲ ἥλιος ἀστήρ. ὁ. τὸ δὲ ὅλον εἰπεῖν᾽ ὥσπερ 

0 ἐν ἄστροις ἥλιον εἴποις ϑαλπνότερον, οὕτως ἐν ἀγῶσι προ- 
κρέναις Ὀλυμπίαν. 

Sch. 8b. Suid. θαλπνότερον: λαμπρότερον. ϑερμότερον. 
Πίνδαρος" μηκέθ᾽ ἁλίου --- αἰθέρος. 17 EG 86, 39. sch. Eur. 
Phoen. 1. sch. ἃ E 6. Suid. ἄστρον 

1 ἐπιφέρει D?0v 2) περὶ] ἐπὶ [D]O*v 4 καίει HO: 
καὶ Ὁ καίειν ν [ αἰθέρα θ — 51. om. CE || ἡμερᾳ [D]Q || φαεννὸν 
ἄστρον om. [D]HQOv | s καὶ AC: καὶ [0]0ν om. ΕΗ 6 βού- 
λεται δεῖξαι AUC: δείκνυσιν | ὡς] xoi v 6. 7 τὰ ἄλλα ἄστρα 
AC: σύγκρισιν τῶν ἄλλων ἄστρων 7 κατ᾽ αὐτὸν AC: κατὰ 
τοῦτον. ' Locus corruptus vid. 8 ἄστρα DOv [ἔρημον δὲ 
εἶπε ACH — 9 τὸ (alt) om. Εν [10 ἢ ὅτι om. ΊΕΝΟΥ 
11 μεγάλου ἈΗΡΚ: μεγάλως θῦν μέγα Εν | καὶ om. Qv || 
Ὅμηρος om. E 18 ἀγῶνα E || ϑέλεις] μέλλεις καὶ διακηρύσσεινν 

15 τῆς] τοῦ E | φερόμενον] φαῖνον E | μηδὲ] μήτε δὲ A 
171 om.H 18 ἀστέρα H0: ἄστρα Dr || ἀστέρων Et. Gud.: 

ἄστρων — 18.19 ἄστρα λέγονται ν ἄστρα λέγεται Beck 20 εἴποις 
HQ: εἴπου Ὁ εἴπῃς v || ἀγῶσι DO: ἄθλοις H || προκρίνεις [D]O 

21 Ὀλυμπίας [D]Q**? 
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[]HQ . 10a. αἰϑέρος ἐρήμας: ἡ uiv ϑάλασσα ἔχει τοὺς 
ἰχϑῦς, ἡ δὲ γῆ τὰ τετράποδα καὶ τὰ ἑρπετὰ. ὁ δὲ ἀὴρ τὰ 
πτηνά᾽ ὃ μέντοι αἰϑὴρ πυρώδης ὧν οὐκ ἔχει. b. ἢ ἐρήμης; 
τῆς μὴ ἐχούσης νέφος οὐ γὰρ συνίσταται εἰς ϑερμασίαν. 

c. ἢ διὰ τὸ μὴ φαίνεσθαι οἰκούμενον.υ: ἃ. ἢ ὡς πρὸς 
ἡμᾶς ἐρήμης, διὰ τὸ ἡσύχιον καὶ ἤρεμον. 14 

AS E 10e. διαφέρει ὁ αἴϑὴρ καὶ ἡ αἰϑὴρ, διότε ἡ αἰϑὴρ 
λέγεται τοῦτο τὸ στερέωμα, ὁ αἰϑὴρ δὲ ἀρσενικῶς ἡ ἔνα- 
στρος σφαῖρα, ὁ πόλος ἐκεῖνος. inser.E 

[D]H Q 188. ὅϑεν: ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας. 
AC 13b. πολύφατος: ὃ ὑπὸ πολλῶν qquufÓusvog. ὁ. vov- 
ὁ τέστι πολυϑρύλλητος, ὑπὸ πολλῶν λεγόμενος. d. ἢ ἐν o 
πολλοὶ φημίξονται καὶ κλεΐξονται. 15A 

[D]H Q 13e. πολύφατος: πολύφημος. f. ὁ ὑπὸ πολλῶν φημι- 
ζόμενος καὶ λεγόμενος. πολυϑρύλλητος. 16 

[D]H Q 14a. ὁ ὕμνος ix τῆς Ὀλυμπίας περιβάλλεται ταῖς τῶν 
σοφῶν μητίεσσι καὶ ὑπὸ πάντων τούτων κατὰσκευάζξεται. 
b. ἀμφιβάλλεται δὲ. ἤτοι κοσμεῖται. ἢ περιγράφεται καὶ 
περιλαμβάνεται᾽ ὥσπερ wol Ὅμηρος (Ψ 255)' τορνώσαντο 
δὲ σῆμα. 

A[DjEHQ 1406. ὕμνος ἀμφιβάλλεται: ofovel περιγράφεται. περι- 
AC[D)EHQ βάλλεται. | d. ἔνιοι δὲ κοσμεῖται ὃ ὕμνος. 6. ἡ μετα- 

φορὰ ἀπὸ τῶν στεφάνων. 16A19C 6E 185 [D] H 0 
A 15. κελαδεῖν: ὑμνεῖν. 1 

sch. 10 f. Suid. αἰϑὴρ €nAvxàg: Ὅμηρος (II 365)" αἰϑέρος 
ἐκ δίης. καὶ Πίνδαρος" ἐρήμας δι’ αἰϑέρος" διότι πυρώδης ὧν 
οὐ τρέφει. 18 sch. A WW 2565 

1 ἐρήμας δι’ ci9íoog v 6 ἐρήμας Q || ἤρεμον Oxon. (cfr. 
EM 373, 18): ἔρημον 9 éxsi(vog?) A*P 19 ὑπὸ — λεγό- 
μενος om. 14 πολύφατος δὲ ἃ π. δὲ ὃν 15 xol λεγό- 
uevog V: λεγόμενος HO om. [D] 16 1. ὅϑεν ὁ πολύφατος 
praem., ὁ ὕμνος om v | ὁ om. ἢ || τῆς Ὀλυμπίας ἢ: τοῦ Ὀλύμ- 
που 19. 20 τορνώσαντο δὲ codd. Hom.: τορνόσω τόδε 
21 ]l A: om. E ἄλλως [D]HQv || οἱονεΣ περιγράφεται Boeckh 
expll p. 689: οἷον εἰπεῖν γράφεται (τράφεται À) 2422 ἕνιοι δὲ 
κοσμεῖται) ἕνιοι τὸ ἀμφιβάλλεται ἀντὶ τοῦ κοσμεῖ C || κοσμεῖται 
25 : DOCH ASIE κοσμεῖται [Ὁ]0 προβάλλεται xocu. Hv ἡ] 

δὲ ΟΕ 
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16. Κρόνου παῖδ᾽ ἐς ἀφνεάν: a. ἰστέον ὕτε τὸ AC[0)MQ 
ἑπποτροφεῖν πλουσίων. Ὁ. [τὸ δὲ ἱκομένους] ἀντὶ τοῦ AC[D)EMQ 
παραγενόμενοι᾽ τῇ γὰρ αἰτιατικῇ ἀντὶ τῆς ὀρϑῆς χρῆται. 
[ὕπερ οὐκ οἶμαι λόγον ἔχειν] | c. ἔστι μὲν τὴν ἑστίαν 

5 δέξασϑαι Κρόνου, καϑότι πρόκειται" βέλτιον δὲ οὕτως δέ- 
ξασϑαι᾿ εἰς τὴν τοῦ ᾿Ιέρωνος ἐλθόντας ἑστίαν τὸν τοῦ Κρό- 
νου παῖδα Δία ὑμνεῖν. πιϑανώτερον γὰρ τῆς νίκης Ὀλυμ- 
πιακῆς οὔσης τὸν Ὀλύμπιον Ζία παρὰ τῷ Ὀλυμπιονίκῃ 
ὑμνεῖσϑαι. 19AE 290 

10 αἄἂ οἷονεὶ τοῦτο κατασκευάζει, ὅτι τοῦ ὑμνεῖσθϑαι τὸν Ems 
Δία οὐδείς ἐστιν ἕτερος (αἴτιος) ἢ ὁ ᾿Ιέρων. 

17. μάκαιραν: εὐδαίμονα. πλουσίαν. A 
18a. ϑεμίστεϊῖον: ἩΗρωδιανὸς (1151, 5) προπαροξύνει, ACDHQ 

ἀναλογώτερον γάρ᾽ ἀλλ᾽ ἡ χρῆσις προπερισπᾷ. 9A 300 
15 b. ἄλλως᾽ ϑεμιστεῖον τὸ δίκαιον, παρὰ τὸ ϑέμις. c. ἀμφ- DENQ 

ἔπει: περιέπει. οἷονεὶ ϑεραπεύει. 30Ὲ 
198. σκᾶπτον τὸ σκῆπτρον. ἔκϑλιψις, ἧς ἐν αἰτίᾳ D 

παρέμπτωσις. ᾿ 
19b. σκᾶπτον ἐν πολυμάλῳ: κατὰ Δωριέας τὸ σκῆπ- AC 

30 τρον, ἀποβολῇ τοῦ Q γενόμενον. | φησὶ δὲ τὴν βασιλείαν. A 
περιπέφρασται δὲ ὁ λόγος. βούλεται γὰρ εἰπεῖν" ὃς μετὰ 

17 EM 101,923. Eust. Il. 104, 21. 1168, 38 19 Eust. 
Il. 104, 22 

111. sic Α: Κρόνου παῖδα C[D]HO om. E || Ordo: b. c. a. 
(D]H c.b.a.Q0 c.a. b. v ἰστέον AC: τὸ δὲ ἐς ἀφνεὰν εἶπεν 

2 τὸ δὲ ἱκομένους om. E; seclusi 8 παραγενόμενοι 9 
EQ: παραγενομένους Ἦν παραγενόμενοι λέγει Αὖ || χρῆται 
χρᾶται ἢ: κέχρηται 4 ὅπερ--- ἔχειν om. C; damn. Beck {τὴν 
DEHQv: οὖν καὶ τὴν Α οὖν C ὅ Κρόνου {παῖδα Momm- 
sen? suppl. p. 2, ft. recte; tum ᾿Εστίαν exprim. || δὲ om. E 
6 ἐζθόντες Ε 7 παῖδα om. C | vv Δία [D]EQv λείπει Δία M 

9 ὑμνεῖσθαι À: ἀνυμνεῖσθαι 11 supplevi 18 9εμί- 
στεῖον À: ϑεμίστειον C. ϑεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει ([D) HO 
14 προπερισπᾷ Ἀ: περισπᾷ Ü παροξύνει [Ὁ]Ηῆ8 16 ἄλλως 
om. EH || ϑεμιστεῖον H0: om. D 9. ὃς ἀμφέπει Ε — 16.16 ἀμφ- 
ἔπει δὲ τὸ περὶ, 9ῦν 19 8q. cfr. sch. Tricl.61, 16 Ab. 19 ἐν 
πολυμάλῳ om. C Tricl. | Ζωριεῖς C Tricl. 20 γινόμενον C Tricl. 
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A(DEHQ δικαιοσύνης | βασιλεύει τὴς εὐδαίμονος Σικελίας. ἡ γὰρ 
πολύμηλος ἀπὸ μέρους εὐδαίμων νοοῖτο ἄν. 18Ci' E 30H 

A 6. τουτέστι πλουσίᾳ. 
H  .19d. {πολυμάλῳ:» ἤτοι πολυϑρεμμάτῳ᾽ ἢ ἀπὸ τοῦ 
καρποῦ τῶν μήλων ἐκεῖ γὰρ περισσῶς λέγεται φυῆναι. ἢ 5 
πολυκάρπῳ. καὶ Ὅμηρος (I 542)' καὶ αὐτοῖσ᾽ ἄνϑεσι μήλων. 

A(ODEHQ 208. δρέπων μέν: ἀντὶ τοῦ δρεπόμενος, ἀπανϑιζόμενος 
πασῶν τῶν ἀρετῶν τὸ τέλειον, ἀνδρείας καὶ δικαιοσύνης 

ACDEHQ καὶ τῶν ἑξῆς. b. αὐτὸ τὸ ἄκρον δρεπόμενος ἀπὸ πασῶν 
τῶν ἀρετῶν᾽ οἷονεὶ ἀφ᾽ ἑκάστης τὸ ὠφέλιμον καρπού- 10 

ἈΕ(Η)Ο μένος. 20 CE 2. — c. ἀκαταλλήλως δὲ τῷ δρέπων τὸ ἀγλαΐ- 
ξεται ἐπενήνοχεν. ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν ἀγλαϊζόμενος, ἵν᾽ q 
καλλωπιζόμενος ἐπὶ τῷ τῆς μουσικῆς κάλλει. τουτέστι τῆς 
ὠδῆς. 19H 

5η0 — 20d. ἄλλως᾽ ἀγλαΐξεται δὲ: ἀκαταλλήλως τῷ δρέπων 15 
τὸ ἀγλαΐξεται. ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν ἀγλαϊξόμενος ἐν τῷ τῆς 
μουσικῆς ἄνϑει καὶ τῇ Góp, ἤτοι μουσικὸς ὧν ἢ περὶ τὴν 
μουσικὴν διακείμενος. 6. φίλην δὲ τράπεξαν, ἢ ὅτι κατὰ 
τὸ ἀναγκαῖον συνεστιῶνται᾽ ἢ ὅτι ἐκ ταύτης αἵ φιλίαι. 

C 20 δρέπων μέν: ἀντὶ τοῦ δρεπόμενος. ἀπανϑιξόμενος so 
καὶ οἷον συλλέγων ὁ Ἰέρων τὰς ἀκρότητας ἀπὸ πασῶν τῶν 
ἀρετῶν. 530" 

ACcEHQ — 20g. ζλλως᾽ ἀγλαΐξεται δέ: ἐπαγωγικῶς ἀπὸ τῶν 
καταριϑμηϑέντων᾽ εἰρηκὼς γὰρ ἀφνεὸς, ἀγαϑὸς, δίκαιος, 

4 Eust. Il. 801, 28. Suid. πολυμήλη |. 6 sch. AB I 542 

.. 115—92 ἄν] πολυμάλου᾽ τῆς εὐδαίμονος ἀπὸ μέρους νοοῖτο 
D)Ov 2 γοοῖτο ἅν EH: voolro AQ vost τὸ ὅλον G, unde 

ey vóst τὸ ὅλον b 4—6 cfr. sch. Germ. p. 62, 1—8 Ab. 
8 τῶν om. Düv 8 τὸ —10 ἀρετῶν om. D 8 καὶ om. 

Hv 9 δρεπόμενον E ἀπὸ πασῶν ACD: ἁπασῶν EHv 
10 ὠφέλημα E 11 ἄλλως praem., δὲ om. Εν [ τῷ AEP*: τὸ 
E*^^Qv τὴν H || ϑρέπεσϑαι E || τὸ] τῷ Qv 12 ἐπενήνοχεν) £xe- 
ται Ἐ ἐϊπή]νεγκεν ἢ 18 ἐπὶ om. Qv 13. 14 τῆς φδῆς om., 
ἀρχὴ γὰρ τῶν ὅλων κατὰ Θαλὴν τὸ ὕδωρ add. E 16 ἄλλως 
om. D || τῷ H: τὸ [0]0ν 16 τὸ H: τῷ [D]Ov 17 uov- 
σικῆς ἢ: ἀδῆςε Düv 19 ἢ om. H 28 ἐπιτατικῶς CFK 
24 εἰρηκότος E 
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βασιλεὺς, ἐν vij ἀρετῇ τὸ δίκαιον, ἐν τῷ πλουτεῖν τὸ νικᾶν, 
φησὶν ὅτι κέκτηται καὶ μουσικὴν, ἵνα πάσας τὰς βιωτικὰς 
ἀρετὰς εἴπῃ. 5300 

20h. ἄλλως τῷ εἶναι μουσικὸς, ἢ τῷ διακεῖσθαι περὶ ACEHQ 
5 μουσικὴν, ὥσπερ φιλίατρος οὐ τῷ εἶναι, ἀλλὰ τῷ διακεῖς- 
σϑαι. 345 C 

201. ἀώτῳ δὲ τῆς ὠδῆς ἄνϑει, τουτέστιν ἐν ταῖς ACEHQ 
ὠδαῖς. οὐδὲν γὰρ ἕτερον ἢ μουσικῆς ἄνϑος αἱ δαί. 
j οἷα δὲ ἔφη, (ἐν τοῖς παρὰ τὸν πότον εἰωϑόσι λέγε- AEHQ 

10 ὅϑαι. 94*AC : 

20k. ἀγλαΐξεται: ἀγάλλεται καὶ σεμνύνεται καὶ ἐν A (C)DEHQ 
τῷ τῆς μουσικῆς ἀπανϑίσματι, οἷονεὶ πεπαίδευται μου- 
σικήν. 36fA16C 

248. οἷα παίξομεν φίλαν: τὴν φιλοποιόν. οὐ γὰρ ACDEHEQ 
15 ἐχϑροὶ sig τράπεξαν συνέρχονται. Ὁ. τὸ δὲ παίξομεν ὡς ACDEQ 

πρὸς τράπεξαν, οὔτι σπουδαῖον᾽ ἄκαιρον γάρ. soc o. ἢ M8 
τὴν προσφιλεστάτην. 

24d. ὁ δὲ νοῦς οἷα παίζομεν φίλαν ἄνδρες: ADEHQ 
ὁποῖα μάλιστα μουσικὰ ob ἄνϑρωποι συνεχῶς κατὰ và Gvu- — ' 

14 EM 794, 12. Eust. Il. 1118, 59 

2 φασὶν ΕΗ | βιωτικὰς] βασιλικὰς Beck 8 nid E 
ἔχῃ ἢ 4 τῷ εἶναι om. E. τῷ] τὸ Ε || τῷ {φιλίως διακ. Beck 

ὅ ὑπερφιλιατρὸν E | φιλιαγρὸς * -roóg) Α || οὐ τῷ εἶναι 
AC: οὕτως ἐστὶν [διακεῖσθαι om. HOv 7 δὲ om. ἂν 

' 8 οὐδὲ ἃ [ἕτερον μουσ. ἄνϑ. ἢ αἱ δαί Beck ἡ ὠδὴ E 
9 ἔφησε Ἡν | ἐν add. ἢ (ρον b) || τοῖς om. Q b || παρὰ E??? Lehrs 
Pindarsch. p. 6: περὶ || so8óet À: εἰώθασι 11 ἀγλαΐξεται --- 
σεμνύνεται À: ἀγλ. δὲ ἀγ. καὶ σεμν. E. ἀγλ. δὲ καὶ σεμν. καὶ 
&y. Η ἀγλ. δὲ καὶ σεμν. DÜüb ἀγλ. δὲ v (om. καὶ ἀγ. καὶ oso.) || 
καὶ (alti. om. E — 12.18 τὴν μουσικήνν 14]. om. AC ἄνδρα 
add. E | τὴ» φιλοποιόν ἢ ἂν τὴν φιλίας ἐμποιητικήν H: φίλαν 
δὲ τὴν φιλοποιὸν εἴρηκεν AC om. E 14.16 ἐχϑρὸς γὰρ εἰς 
φίλ(η») τράπεξαν οὐ συνέρχεται HM ἐχϑροὶ] ἐχρῆν E τὸ ἄπε- 
fa» E|| συνέχοντα Ε συνανέρχονται DÜüb 16 τὸ ἄπεξαν ΕἸ 
οὔτι, σπουδαῖον Α: οὐ γὰρ cz. Ὁ οὔτι τὸ cx. [D]b οὐ τ 
ex. ἂν αὐτοσπουδὲς E || ἀλλ᾽ ἄκαιρον, om. γὰρ, C 18 ὁ νοῦς E 

ost 1.) Η {1. om. DHüv 19 ὁποῖα μάλιστα μουσικὰ E: οἷοι 
ἅμα μετὰ μουσικὰ Α ὁποῖα p. μουσικὴν DHO ὁποίαν μ. μου- 
σικὴν v 
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πόσια περὶ viv προσφιλῆ τράπεξαν παίζομεν. καλῶς καὶ 
μετὰ τὴν εὐωχίαν εἶπεν᾽ οὐ γὰρ ἦν σπουδαίου ἄνευ τοῦ 
εὐωχεῖσϑαι κιϑαρίξειν. 

AcDEHQ 2496. ἀμφίβολον οὖν πότερον ἀψλαΐξεται μουσικᾶς 
ἐν ἀώτῳ μουσικὰ συζητῶν παρὰ τὸ δεῖπνον, ἢ ἐπεὶ λύρα 
περιεφέρετο τοῖς δειπνοῦσιν. ὡς ἀπαρχομένων παιδιᾷ μου- 
σικῇ τοῦ εἰς Ἱέρωνα ὕμνον. ᾿ 

AcDEHQ 208. ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα: παρόσον οἵ 
ὑπὸ τὸν Παρνασσὸν οἰκοῦντες Ζωριεῖς πρῶτοι λέγονται τὸ 
ὄργανον ἐσκευακέναι.: Ὁ. of δὲ παρὰ τὸ δῶρον ἀκούουσιν, 
ὅτι δὴ τὴν λύραν Ἑρμῆς ἀντὶ τῆς τῶν βοῶν κλοπῆς ᾿Απόλλωνι 
παρέσχεν. 6. of δὲ ὅτε opui ἁρμονίᾳ ἤρμοστο τῷ 
Πινδάρῳ ἡ λύρα. ἁρμονίαι δὲ πλείονες" Δώριος, Φρύγιος, 
“ύδιος. ἃ. τὸ δὲ ἀπὸ δύναται μὲν ἀκούεσϑαι καὶ πρὸς 
τὸ [ἀπὸ] πασσάλου, ἵν’ 4 ἀπὸ πασσάλου, δύναται δὲ καὶ 

ADEHQ πρὸς τὸ λάμβανε, ἵν’ ἡ ἀπολάμβανε. e. ἐκ τούτου τὸ 
ἀκμαῖον τῆς τοῦ ἐγκωμίου γραφῆς ὑποφαινόμενον εἴη. 20kAssC 

AHQ 264, ἄλλως" ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ: ὅτι Ζωριστὶ συντέ- 
HQ τακται ὁ émívuxog. 39A —  g. περὶ δὲ τῆς Δωριστὶ ἀρ- 

μονίας εἴρηται ἐν παιᾶσιν (fr. 67), ὅτι Δώριον μέλος σεμ- 
DHQ νότατόν ἐστιν. ^ h. πασσάλον δὲ, ὅτι ἐπὶ πασσάλων 

21 Eust. ad Od. 1428, 58. 1586, 9 

1 προσφιλῇ] προκειμένην E || παίξομεν om. À || καλῶς] 
καϑὰ v anteh — 2 μετὰ] κατὰ cj. Chr. Schneider 4 πρότερον 
CE || μουσικαῖς [D]ÜE μουσικῆς Hv ὅ μουσικὰ ACE!'O: μου- 
cixovg D*PE? μουσικὴν M || ξητῶν v || τῷ δείπνῳ Dv 6 περι- 
φέρετο À || ἀπερχομένων Qv (corr. Beck) | παιδιᾷ DHO: παι... 
(lac.) E τοῦ διὰ Α διὰ 0 || μουσικῇ DEHO: μουσικῆς AC καὶ uov- 
σικῇ Beck τοῦ sig corr. ex τὸν E 8 1. om., δωριστὶ 
συντέτακται ὁ ἐπινίκιος (ἐπίνικος C) add. AC 59. ὑπὸ] περὶ 
8. παρὰ Εν | Παρνασσὸν Ἀ: Παρνασὸν | πρῶτοι ACQ: πρῶτα 
D'*EHv 11 δὴ AHQ: δὲ CDE 12 Δωρικῇ CE: λυρικῇ 
A[D]HO [[ἥρμοσται Hv fouocs E 18 ἁρμονίαι — 14 460tog om. 
C 15 ἀπὸ (pr) om. v | fv ἦ ἀπὸ x. om. ACKÜ? 17 ἀκμαῖον 
AK: ᾧσμα ὃν | τῆς] τὸ τῆς V || τοῦ om. Εν || àv εἴη Β 18 ἄλ- 
Aeg om. Α[[ ἀπὸ om. ἔν 19 ἐπινίκιος AKÜüv. 20 παιᾶσι᾽" 
σοτὶ Hüv: J. G. Schneider fr. Pind. p. 44 21 πασσάλῳ ᾷ 
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ἔκειντο αἵ κυϑάραι" καὶ Ὅμηρος (α 440)" πασσάλῳ ἔγκρε- 
μάσαρ᾽ διὰ τὸ ἕτοιμον εἶναι εἰς τὸ ἀναλαβεῖν. i. ἢ ὅτι 
ὡς ἀνάϑημα ἔν τινι τόπῳ τοῦ οἴκου ἀνάκειται. 

288. τὸ Πίσας δὲ συσταλτέον διὰ τὸ ἀντίστροφον᾽ DHQ 
5 οὕτω δὲ of περὶ Πίνδαρον καὶ Σιμωνίδην (fr. 247). — b. περὶ 
δὲ τῆς Πίσης. ὅτι τόπος ἐν Ἤλιδι ὑπὸ ὑψηλῶν ὄχϑων πε- 
φιεχόμενος, Πολέμων (FHG πὶ 121) φησίν. 6. ἔνιοι δὲ $xo- HQ 
συγχέουσι τὴν Πίσαν καὶ τὴν Ἦλιν, οὖκ ὀρϑῶς ób | δι- DMQ 
ἔστηκε γὰρ ἀπ ἀλλήλων τὰ χωρία σταδίων πεντήκοντα. 

10 d. ὠνόμασται δὲ Πίσα ἀπὸ τῆς Πίσης τῆς Ἐνδυμίωνος 
ϑυγατρός. 

28e. ἀναλάμβανε, ὦ Πίνδαρε, τὴν Δωρίαν φόρμιγγα, 9Η0 
καὶ ὕμνει τὸν Φερένικον ἵππον τοῦ ᾿Ιέρωνος καὶ τὴν Πίσαν, 
εἰ ἄρα σοι ἡ τούτων χάρις τὸν νοῦν ηὔφρανεν. — f. εἴ HQ 

16 τινά σοι ἡ Πίσα καὶ ὃ Φερένικος νικήσας παρέσχε λόγων 
εὐπορίαν. 

29a. καὶ Φερενίκου χάρις: ὄνομα τοῦ νικήσαντος ACDEHQ 
ἕππους, Ὁ. ὁ δὲ νοῦς᾽ εἴ τί σοι. ὦ ϑυμὲ, ἡ τοῦ ἵππου 
καὶ τῆς Πίσης χάρις τὸν νοῦν ὑπὸ γλυκυτάταις ἔϑηκε φρον- 

30 τίσιν. ssE 6. χάρις δὲ ἡ ἐπὶ τῇ νίκῃ ἡδονή" φροντίδα Ac 
δὲ λέγει τοῦ ἐπινικίου τὴν σκέψιν. 

828. ὅτε mag 4igtó: ἐν Ἤλιδι" ὁ γὰρ ᾿Δλφεὸς ἐν ABCDEQ 
᾿Δρκαδίᾳ τὰς πηγὰς ἔχει, καὶ ἀπ αὐτῆς ἀρχόμενος περιρρεῖ 
καὶ τὴν Ἦλιν. b. σύτο δὲ, ὥρμα πρὺς τὸν δρόμον. 36A 20€ 84Ε ABDEQ 

38. 820. (σύτο!) ὥρμα. gs! 
888. ἀκέντητον iv δρόμοισιν: ἀμάστικτον αὐτῷ vÀOABCDEQ 

9 cfr. sch. O. 10, 61a. 55b [10 sch. Theocr. 4, 29 

1 debuit afferre 8 67. 105 || ἐγκρεμάσασα et ἀγκρεμ. codd. 
Hom. ἀγκρεμάσασ᾽ b 2422. ἑτοίμουσ ν 8 ἀνάκεινται ν 4 δὲ] 
ΤΕΥ ὄ οὕτω --- Σιμωνίδην om. D [|παρὰ Πινδάρῳ καὶ Σιμω-͵ 
νίδη: Pauw 6 ὅτι ὁ τόπος ὮΝ 9. σταδίοισιν 12--14 cfr. 
Sch. Thom. 68, 18 Ab. 14 ἄλλως ante el add. Qv 15 ὁ 
om. üv 17 1] Φερένικος C Φερενίκου χάρις Ε 17 ὄνομα--- 
18 νοῦρ om. D 18 ἡ Εὔν: om. 22 ab ὅτε incipit f. 1 B | 
l om. C!]|| ὅτε om. AC? 28 αὐτῆς C: αὐτῶν (-ὸν E) 
24 σύτο δὲ À: σύτο δέμας 26 ἐν δρόμοισιν A: om. || αὐτῷ 
Av??? C[D]P: αὐτοῦ 
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κατὰ φύσιν τάχεε τὸ σῶμα κατὰ τὸν ἀγῶνα διαφυλάξας. 
ἐκ δὲ τούτου τὸ ταχὺ καὶ πρόϑυμον τοῦ ἵππου δηλοῖ. καὶ 
παρὰ τᾷ Ὁμήρῳ ( 387) ἄνευ πέντροιο ϑέουσαι. ss E 

9 . b. ἔσυτο δὲ, οὕτως ὥρμησεν ὡς μὴ δεῖσθαι κέντρου καὶ 
ABC(DEQ μάστιγος. | 6. κράτει ἀντὶ τοῦ νίκῃ. ss Ὁ d. ὁ δὲ νοῦς" 

ὃ δὲ Φερένικος ταχύνας ξαυτὸν κατὰ τὸν ἀγῶνα τῇ νίκῃ 
προσέμιξε τὸν ἑαυτοῦ δεσπότην “Ἰέρωνα. se D 

Βεὶ εεὶ 84, (χράτει:) τῇ νίκῃ. 
AB(OE — 35a. ἱππιοχάρμαν: τὸν τῇ ἱππικῇ χαίροντα. 

Δ ΥὟΥ b. καλῶς τὸ ἐπίϑετον τῷ βασιλεῖ διὰ τὸ ἱπποτροφεῖν, | ἕνα 
δείξῃ ὅτι οὐ τύχης γέγονεν ἔργον τὸ τῷ Φερενίκῳ χρήσασϑαι, 

ADEHQ ἀλλ᾽ ἐπιστήμης καὶ τῆς περὶ τὸ πρᾶγμα ἐπιμελείας. — c. ἔνιοι 
δὲ ἀναγινώσκουσι παροξύνοντες τὴν παραλήγουσαν συλλαβὴν 
τοῦ Συρακουσίων καὶ τὴν ἐσχάτην τοῦ ἱππιοχαρμᾶν περι- 

DHQ σπῶσιν, ἵν᾽ ἡ Συρακοσίων ἱππιοχαρμῶν. τὸν γὰρ “Ἱέρωνα 
οὐκ εἶναι Συρακούσιον ὅτε ἐνίκα. κτίσαντα γὰρ αὐτὸν 
τὴν Κατάνην καὶ προσαγορεύσαντα Αἴτνην ἀπ᾿ αὐτῆς 

HQ Αἰτναῖον αὐτὸν λέγουσιν. | εὐήϑεις δέ φησι 4ίδυμος τού- 
τους τότε γὰρ ὃ Ἰέρων ἦν Συρακούσιος καὶ οὐδὲ ἦν 
Aivvaiog, ὥς φησιν ᾿Απολλόδωρος. ὁ δὲ ᾿Αριστόνικος ἀξιο- 
πίστως Δἰτναῖον ὄντα Συρακούσιον ὀνομάξεσϑαι.᾽ 311 5880 

κεἰ — 35d. γράφεται καὶ ἱππιοχαρμὴν Συρακουσίων καὶ συν- 
τάσσεται οὕτως. ἐτυμολογεῖται δὲ ἢ ἀπὸ τοῦ ἵππον καὶ 
τοῦ χαίρω ἢ ἀπὸ τοῦ χάρμη ἡ μάχη. 

2 καὶ (alt.)] καὶ ἔστι καὶ αὶ 23. 8 καὶ Ὅμηρος C καὶ παρὰ 
τὸ Ὁμηρικόν Ε 8 κέντροιο AC: κέντρου B κέντρων C κέν- 
τροις E | ϑέοντες codd. Homeri ^ 5 κράτει EO: κράτει δὲ Bv 
τὸ δὲ κράτει AC || víng] τῇ νίκῃ Al νοῦς] οὖν E 8 τῇ om. E 

9 l. et DO || ἱππιοχάρμᾶν Β ἱππιοχαρμᾶν E. ἱππιοχάρμην δὲ 
Α || post χαίροντα add. φησί A — 10 καλῶς] x. δὲ Cv ἄλλοι δὲ E 

. 18 ἐπιστήμῃ et τῇ DÜüv (corr. Beck) 12 ἐπιμελείᾳ DO 
18 παροξύνοντες --- 14 τοῦ om. H ᾿ 14 τοῦ À: τῶν || Zvooox. 
ADE || τὴν ἐσχάτην om. E 15 τῶν Zvo. DHOv || Zvoaxocíov 
À: Συρ(ρ)ακουσίων 17 ὀνομάσαντα D | Αἶἷτναν M Αἴτναν 
Qv Αἴτνην καὶ D 18 Αἰτναῖον αὐτὸν λέγουσιν MH: Aic. 
λέγουσιν αὐτόν ἢ (s. s. γρ(άφεται) xol? 0901?) v  Alvvatog 
àvo... (lac) D «ΑΑἀἰτναῖον ὠνομάσϑαι b | δὲ om. Qv 19 ἦν 
(alt.) om. H 

5 b 

20 



Olymp. I 38— 40 99 

36. λάμπεε δέ of κλέος: τῷ ἵππῳ. ἢ τῷ ᾿Ιέρωνε᾽ ὃ ADHQ 
καὶ βέλτιον. 38Ὰ 

9378. ἐν εὐάνορι “υδοῦ Πέλοπος: Πίνδαρος uiv ABCDEQ 
τὸν Πέλοπα “υδόν φησιν [εἶναι], Ἴστρος δὲ (emo r1 4830) 

6 Παφλαγόνα, ΑΑἀὐτεσίων δὲ (ΘῈ6 τν 84) ““χαιὸν ἀπ᾽ ὮΔλέ- 
vov πόλεως, ἧς καὶ Ὅμηρος μνημονεύει (B 639)' καὶ 
ἌὭλενον ἠδὲ Πυλήνην. 40ADQ 

37b. εὐάνορει: ἐν τῇ εὐάνορος ἀποικίᾳ, τοῦ Πέλοπος" nuQ 
τουτέστιν ἐν τῇ Πελοπποννήσῳ. 0. γράφεται καὶ ἐποικία" 

10 ταὐτὸν δὲ Óv ἀμφοτέρων. ἃ. ἀποικίαν δὲ, οὐχ ἣν αὐτὸς 
ἔστειλεν. ἀλλ᾽ ἣν αὐτὸς ἐστείλατο.͵ 65. τινὲς εὐάνορι, δο- 
τικῇ ἀντὶ γενικῆς τοῦ εὐάνορος. ἐξ ἀνδρείας γὰρ νικήσας 
ἔσχε τὴν Ἦλιν. «οἱ 

38a. Πέλοπος ἀποικίᾳ: τῇ Πελοποννήσῳ. Ὁ. τοῦ α 
i5 δὲ ἀντὶ τοῦ Πέλοπος. 48 

88 6. (ἀποικέᾳ:) κατοικίᾳ. Βεὶ 
408. [ἐπείνιεν καϑαροῦ λέβητος:] λόγος τις παρὰ ABCDEQ 

τοῖς ἱστορικοῖς ἐπὶ τὸ μυϑικώτερον πέπλασται, ὡς oí ϑεοὶ 
ἐπὶ ἑστίασιν ἐκάλεσαν τὸν Τάνταλον [εἰς] ἔρανον [ὅ ἐστι 

30 τὴν εὐωχίαν] παρασκευάσαντες. ἐπειδὴ οὖν καὶ αὐτὸς ὁ 
Τάνταλος τῷ τοῦ ἐράνου τρόπῳ ἀντεισφέρειν τε τοῖς ϑεοῖς 
εὐωχίαν ἠπόρησεν, ἀσεβοῦς ἐπιχειρήματος πρόφασιν τὸ 

8 Diod. 4, 74. Tzetzes ad Lyc. 150 19 Apoll. epit. 2,3 

11]oi b λάμπει δέ οἱ, add. αὐτῷ ἤτοι ἂν 8 LA: 
Μυδοῦ Πέλοπος (πόλεμον E) BCE om. D ἄλλως ἢ | uà» AC: 
om. 4 εἶναι om. ACE; in B legi nequit 6 Abrsoloy 
BC: ἀντεσίων D ἀντισίων (-ιἰσίων in ras. m. 2) E &crsow A || 
óà B: om. 6 015 .... (exes. usque ad μνημονεύει) B 
locus Homeri huc nihil facit 7 πελήνην DOr 8 εὐάνορι) 
εὐανορος D 11 ἔσταλτο Oxon. {τινὲς HO: τινὲς δὲ D || δο- 
vix) ἃ δοτικὴν v 17 l. A: om. V || παρὰ AU: περὶ E om. 
B?DO (εις — ἱσεορικοῖς in B evan.) 18 πέπλαστο E || ὡς 
om. E 19 ἑστίασιν ego: ἑστίαν (Εστίαν b) | sig et ὅ ἐστι 
τὴν εὐωχίαν delevi | ὅ ἐστι] τουτέστι Β ὅτι E 20 τὴν om. 
D | o6» BDEQO: δὲ A(C) 21 vs om. B (et Oxon) [δὲ] τὲ 
[D]D δεόμενος cj. Beck 29 εἰς εὐωχ. C.  Conicias ti τοῖς 
ὃ. (εὶς) s$0y.; sed plura excidisse videntur 29 ἠπόρησαν 
E | πρόφασιν om. B 
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ἄπορον ἔσχε᾽ διακόψας yàg τὸν Πέλοπα ἐγκαϑῆκε λέβητι 
καὶ ἑψήσας τοῖς ϑεοῖς παρέϑηκε τῶν κρεῶν. μόνην δὲ 
τὴν Δήμητραν ἀγνοίᾳ μεταλαβεῖν λέγουσι᾽ τινὲς δὲ τὴν 
Θέμιν. γνωρίσαντα δὲ τὸν Δία “Ἑρμῇ προστάξαι ἐγκαϑεῖναι 
πάλιν λέβητι τὰ κρέα καὶ ὑγιῆ τὸν παῖδα ἀποδοῦναι. ὁ δὲ 

ABCEQ Βακχχυλίδης (fr. 42) τὸν Πέλοπα τὴν Ῥέαν λέγει ὑγιάσαι | καϑ-- 
εἶσαν διὰ λέβητος. ^ b. τοῦ δευτέρου οὖν ἀκουστέον, ἀφ᾽ 
οὗ καὶ ὑγιὴς ἀνεδόϑη. 48B 810 DHQ 

AC(KN) 4006. ἄλλως᾽ λέγεται τῆς Δήμητρος ἀπογευσαμένης. τῶν 
τοῦ Πέλοπος ὠμείων κρεῶν ἐλεφάντινον τὸν Ἑρμῆν ὦμον 
προσαρμόσαι τῷ Πέλοπι. τούτου φασὶ xol ὑμόμνημα τοὺ: 
Πελοπίδας φέρειν λευκότητά τινα κατὰ τὸν ὦμον. τὸ ἐπὶ 
τοῦ ὥμου τοῦ Πέλοπος o[ μὲν λευκόν τε ὡς διὰ τὸν ἐλέ- 
φαντα ἔφασαν, οἵ δὲ λόγχην ἐπὶ τὸν βραχίονα. of δὲ imi 

A τὸν ἀριστερὸν βραχίονα Γοργόνα, | of δὲ ἐπὶ τῆς ὠμοπλά- 
της τρίαιναν. μαρτυροῦσαν τῷ τοῦ Ποσειδῶνος ἔρωτι. «40 

0ῃ0 404. καϑαροῦ λέβητος: ἐν ᾧ συνετίϑετο ὃ Πέλοψ. 
e. ἀφ᾽ οὗ καὶ ὑγιὴς ἐγένετο, ὦ ὅτε τῆς Δήμητρος τὸν ὦμο- 

πλάτην αὐτοῦ “φαγούσης κατ᾽ ἄγνοιαν HUND SHNE LUN 
ἐτέϑη αὐτῷ ὑπ᾽ αὐτῆς. 

᾿ 408 ἐπεί viv καϑαροῦ λέβητος: ilie ἀφ᾽ 
αὐτόν. οἱ δὲ, ἐπειδὴ αὐτόν. 

11 Tzetzes ad Lyc. 162 (p. 411 M.) 

1 τῷ λέβι Β 92 τῶν κρεῶν om. Düv i (pr.) om. EN 
ἀγνοίᾳ μεταλαβεῖν λέγουσι ACE: ids λέγεται τῶν σιτίων 
ἀγνοίᾳ Β τῶν κρεῶν ἀγνοίᾳ μεταλαβεῖν ἰόγουσι DOv [δὲ 
om. E 4 Θέτιδα [D]Q v | προστάξας DE | € γκαϑῆναι CE 
5 τῷ λέβ. B || ὑγιῶ B 6 τοῦ Πέλοπος E | Ῥέα E [ὑγιΠῦσϑαν 
B ὑγιᾶσθαι E. ὑγιᾶσαι C Or 6. 7 ἐγκαϑεῖσαν πάλιν τῷ λε- 
βητι Bergk δὰ Bacch. fr. δῦ 7 διὰ τοῦ λέβ. Εἂν ἢ τοῦ — 
ἀκουστέον om. B del. Beck τοῦ δευτέρου (sc. λέβητος) τῷ 
iid Qv τὸ δεύτερον 8. ἐκ τοῦ δευτέρου Bergk. 1. 1. | yo. 

t ὕστε... (Bbsciss.) add. (5 || οὖν om. Εἂν || ἀφ᾽ οὗ] xao 
ἣν E 9 sqq. cf. sch. Thom. 66, 12 Ab. 9 τὴν “ήμητραν 
ἀπογευσαμένην C; cfr. ad 18 12 «à A: τὸ δὲ C 18 τὴν 
“Ζήμητρ(αν) eb φαγοῦσαν H; cfr. ad 9 20 δι᾿ αὐτῆς Qi 
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41. Κλωθὼ μία τῶν Μοιρῶν" εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ADEHQ 
ἐπικλώϑειν ἑκάστῳ τὸ εἰμαρμένον. 44 

42a. κεκαδμένον: κεκοσμημένον. 388 A Be! 
42b. κεκοσμημένον. ἀπὸ τοῦ κάξω τὸ καλλωπίζω. A 

5. γράφεται δὲ καὶ κεκασμένον. σύγκειται δὲ τὸ ξ ἐκ τοῦ σ 

καὶ Ó. διὰ τοῦτο γράφεται κεκαδμένον. 
43a. ἦ ϑαύματὰ πολλά: ἄπιστον εἶναι βούλεται τὸν AC 

τῆς ἱστορίας λόγον Πίνδαρος. ὅτι ἐκρεουργήϑη ó Πέλοψ. 
ὁ δὲ ἦ βεβαιωτικός. — b. τινὲς δὲ ὀξυτόνως ἀναγινώσκουσιν, 

10 ὡς κατὰ ἀποβολὴν τοῦ o, ἵν᾽ ἢ ϑαυμαστὰ ἔργα ὡς καὶ 
Ἡσίοδος (scut. 165): ϑαυματὰ ἔργα. — c. ἔνιοι δὲ παράδοξα 
ἤκουσαν.  48^A 4850 " 

43d. γράφεται xol οὕτως" ἦ ϑαυματὰ πολλά" ἀντὶ Ev6 
τοῦ ὕντως ϑαυμαστὰ καὶ ἄξια ϑαύματος. 6. γράφεται A€ 

18 ϑαυματά, ἀντὶ τοῦ ϑαυμαστά. γράφεται δὲ καὶ ϑαύματα 
πολλά. 

44a. καὶ πού τι καὶ βροτῶν φάτις: τὸ σαφές ABCDEQ 
καὶ δὴ οἵ λόγοι εἰσὶ τῶν ἀνθρώπων. φησὶν, οἵτινες ποι- 
κίλων λόγων τεχνάσμασιν εἰς τὸ ἀπατῆσαι τοὺς ἀκούον- 

30 τας πεποικιλμέδοι ὑπὲρ τὸν ἀληϑῆ λόγον, ἐξαπατᾶν δύ- 
νανται. — b. ἔνιοι δὲ φάτιν, ἀντὶ τοῦ τὰς φρένας τῶν ἀν- 
ϑρώπων ἀπατῶσιν oi ψευδεῖς λόγοι. 485Ά0 58B 4s*DQ 

440. γράφεται καὶ φασί. ἐν τῷ συντάγματι συντάσσεται AS! 
γὰρ καὶ τὰς φάτις" συντάσσεται δὲ καὶ φασὶν ἀντὶ τοῦ λέγουσιν. 

1 sch. Hes. th. 211 9 sch. Hes.,scut. 164 

1 Kio90] KA. δὲ A || δὲ A[D]O: om. EH 2 εἱμαρμένον 
A (sch. Hes): πεπρωμένον 71]. 0m.C 9 τινὲς δὲ À: ἕνιοι τὸ 
ϑαυμαστὰ C 11.12 παρὰ δόξαν ἀκούουσι C 18 sqq. cfr. 
sch. Germ. 67, 15 Ab. 17 καὶ πού τι καὶ om. C || v; À: τις 
BEO τοι D || βροτούς E φάτις ACO: om. BE φάτης D || τὸ * 
σαφὲς] om. AC. Κλωθὼ δὲ τὸ σαφὲ DÜ 18 φησιν AC: φασιν 

20 ὑπὸ 21 φάτιν ΑΒΕ: τὸ φάτις CK. φασὶν [0]0ὺ φάταν 
Flach N. Jhbb. 119, 460 (φάται, ἀντὶ τοῦ οἱ ψευδεῖς λόγοι τὰς 
φρένας cett, cl. Hes. φάτης). Cfr. Th. Fritgsche ib. 684, qui 
φασὶν (0) ex φύσιν corruptum putavit — 218q. τῶν ἀνθρώπων, 
geciv: ἀπατῶσι γὰρ οἱ ψ. Δ. αὐτάς CK 22 λόγοι] λόγοι ga- 
civ À 23 τ(ῷ) συντ(άγματι) an τ(ῇ) συντ(άξει) incertum 
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DpQ — 44d. ἄλλως᾽ of μῦϑοι ὑπὲρ τὸν ἀληθῆ λόγον ἰσχύουσι 
καὶ ἐξαπατῶσι τοῖς δεδαιδαλμένοις ψεύδεσι καὶ ποικίλοις " 
πολλὰ γὰρ ἀληϑῆ νομέξεται ἐκ τῆς φήμης. ὅτε. τὸ “ψεῦδος 
προσλάβῃ. 6" 

Be! 47. (ἐξαπατῶντι:) ἀντὶ τοῦ ἐξαπατῶσι. 5 
AB(ODEQ 48a. ἡ τῆς ποιητικῆς, φησι, χάρις καὶ τὰ ἄπιστα ποιεῖ 

πιστά. | 50A 400 
ABCDEQ 48b. Χάρις δ᾽ ἅπερ ἅπαντα τεύχει: ἡ δὲ χάρις 

τῆς ποιητικῆς γραφῆς καὶ τῆς κατὰ τὸν μῦϑον ποικιλίας 
τε καὶ ψυχαγωγίας, ἥτις καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἅπαντα εἶναι 10 
τὰ πράγματα ἡδέα παρασκευάζει, τὴν παρ᾽ ἑαυτῆς τιμὴν 
καὶ χάριν ἐπιφέρουσα, πολλάκις καὶ τὸ ἄπιστον πιστὸν νο- 
μισϑῆναι παρεσκεύασεν. 68A 

puQ  48c ἄλλως" τὸ ποίημα τὸ χελααμενον διαδεχϑὲν ὑπὸ 
πολλῶν πιστὸν ἐγένετο. 15 
A 90. ἐπιφέρουσα τιμάν: τιμὴν προσφέρουσα τῷ Éyxo- 
μιαξομένῳ. ὅ9 

ge 618. καὶ ἄπιστον ἐμήσατο πιστόν: δηλονότι ὁ 
ποιητὴς διὰ τῆς οἰκείας πιϑανολογίας, ἐξ ἧς τὸ ἄπιστον 
παριστᾷ ὡς πιστὸν, τὴν ἑαυτοῦ δεικνύει δύγαμιν. Ὁ. καὶ 30 
δὴ καὶ ἡ φάτις τῶν βροτῶν ὑπὲρ τὸν ἀληϑῆ ἰσχύει λόγον, 
ἕνα ἐξαπατῶσιν oL μῦϑοι πεποικιλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις. 

C. ἢ καὶ δὴ καὶ τὰς φάτις καὶ τὰς διανοίας τῶν βροτῶν 
ἐξαπατῶσιν οὗ μῦϑοι δεδαιδαλμένοι ψεύδεσι ποικίλοις ὑπὲρ 
τὸν ἀληϑῆ λόγον ἰσχύοντες. 35 

ABCDEQ 53a. ἁμέραι δ᾽ ἐπίλοιποι: ὃ δὲ χρόνος. φησὶ, xol 
ABCEQ τὴν ἀλήϑειαν προϊὼν ἀπογυμνοῖ. ὉὌ. ἀξιόπιστος ἔλεγχος. 

ΖΔημοσϑένης (2, 10): τῷ χρόνῳ δὲ φωρᾶται καὶ περὶ αὑτὰ 
καταρρεῖ. 

6 ἅπερ ἅπαντα τεύχει praem. A ἄλλως praem. 00 [[ ἡ --- 
, 

' χάριρ] ἥτις ποιητικὴ χάρις, φ φησὶ A 6.7 πιστὰ ποιεῖ À 
8 1l. &c ΑΒ: om. CE x χάρις δὶ idi. DO | χάρις (alt. ἢ χάρις, 
φησὶ Α(Ὁ) 10 ἅπαντα ΑὐΘ (Oxon.): ἅπασιν Bv ἅπερ E 
11 ἡδέα τὰ xo. DOv || ἑαυτοῦ E 118q. τιμὴν | ....... ἀπο- 
ὅπ} Tee ἐπιφέρουσα B: (teste Mo.) 12. 18 νομισϑῆναι 
zioróv E | 26 l.om. AC. 27 προσιὼν B || ἀξιόπ. ὧν £4. C. καὶ 
ἀξ. £4. 28 καὶ nu. Βῦν [|φωρᾶσϑαι E 29 αὐτὰ codd., v | 
καρτερεῖ Ε 
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65a. ἐοιπὸς δέ ἔστι καὶ προσῆκον ἀνθρώπῳ τὰ καλὰ ABCDEQ 
περὶ ϑεῶν λέγειν᾽ ἐλάττων γὰρ αἰτία. διὰ δὲ τούτου εὗσε- 
Bic τὸ ἦϑος χωρακτηρίζε. Ὁ. ὡς ὅτι δεῖ μηδὲ ὅλως ἐγ- 
καϑιέναι τινὰ εἰς τὸν περὶ τῶν ϑεῶν λόγον. σ. ἕνισι δὲ 

ὁ μείων ἀντὶ τοῦ οὐδὲ ὀλίγη | ὥς Ὅμηρος (E 800) 1 ABCEQ 
ὀλίγον ol παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεούς᾽ ἀντὶ τοῦ οὐδὲ 
ὀλίγον" ἵν᾽ ἦ, οὐδὲ ὀλίγη ἐστὶν αἰτία τῷ καλὰ λέγοντι περὶ 
θεῶν. “48 

55d. ἄλλως᾽ ἔστι δὲ εἰκὺς ἀνθρώπῳ εὔφημα περὶ ϑεῶν DuQ 
10 λέγειν καὶ μὴ βλασφημοῦντα λόγειν αὐτοὺς ἀνθρωποφάγους 

καὶ γαστριμάργους. 
ὅθε. υἱὲ Ταντάλου, σὲ δ᾽ ἀντία προτέρων φϑεγ- AB(ODEQ 

ξομαι: ἐγὼ δὲ σὲ, ὦ Πέλοψ, ἐναντία ταῖς τῶν προτέρων 
δόξαις ἐγκωμιάσω. b. ἀντὶ τοῦ ἐναντία καὶ ἕτερα οἷς 

16 εἶπον οἱ πρότερος ποιηταὶ δοξάσω σε καὶ ἐρῶ. οἱ μὲν γάρ 
ce ἔϑεντο τεϑνεῶτα, ἐγὼ δὲ κλαπέντα. 68 .λα — c. οὗ δὲ τὸ C 
σέ ἀντὶ τοῦ σοῦ, ἵν᾽ ἢ ἐγὼ περὶ σοῦ ἐναντία εἴπω ταῖς 
(τῶν προτέρων δόξαες. 

ὅ8 ἃ. ἄλλως γράψω εἰς σὲ παλινωδίαν καὶ ἐναντία DuQ 
30 τοῖς λέγουσί Ge κρεανομεῖσθϑαι. 

59. προτέρων φϑέγξομαι: δοξάσω. | A 
62a. φίλαν τε Σίπυλον: οἱ μὲν πόλεως ὄνομα. of ACDEHQ 

δὲ ὄρους περὶ τὴν “υδίαν[, ὅϑεν ὁ Πέλοψ]. Ὁ. ἐλλειπ- CK 

ὅ sch. A E 800. Eust. ἢ, 610, 6. Suid. ὀλίγον 

18qq. Πλάτωνος 950v νοῆσαι μὲν χαλεπὸν. φράσαι δὲ ἀδύ- 
ψατον: ϑεολογ(ίας) νοῆσαι μὲν ἀδύνατον. φράσαι δὲ ἀδυνατό- 
τατον &dd. E"5 | l. omisi: ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά À φά- 
μεν ἐοικός Ὁ ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ΒΕ ἔσει δ᾽ ἀνδρὶ DOv || 
ἐοικὸς δέ ἐστι καὶ} ἔστι δὲ καὶ θῦὼν 2 ἐλάττωξ 8 μηϑό- 
λως BDEO 4 τῶν om. BO ὅ ὀλίγου ἢ (ὀλίγο E**) 
ὃ Τυδεύς ΑΒΕ: Πηλεύς ἂν 7 ὀλίγη ἐστὶν αἰτία AC: ὀλί- 
qu» εἶναι αἰτίαν Β ὀλίγη εἶναι αἰτία EQ — 9 ἐοικὸς HO 
12 vià Ταντάλον om. DE προτ. φϑ. om. Α φϑέγξομαι om. BD 

16 es] ve B. 16 ἐγὼ] oi E 19 τὴν παλ. γράψω εἰς σὲ 
D[D]Q 422 φίλαν τὸ A: om. V 28 ὅρους AC: ὄρος || ὅϑεν 
ὁ II. om. ACE (et Triel. p. 74, 14 Ab.) — 28— p. 84, 2 cfr. schol. 
Tricl. p. 72, 18 Ab. Lebrs Pindarsch. p. 41 

BSonHoL. Is PIXpARUM ed. Drachmann 3 
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τικὸν δέ ἔστι πρὸς τὴν σύνταξιν τὸ ὅλον χωρίον, καὶ ληπ- 
τέον ἔξωϑεν τὸ ἄδεται 1| ἢ τὸ λέγω. 

B! — 62c. (Zinviov:) ὄρος περὶ τὴν “ζυδίαν.) 
A 604. ἀγλαοτρίαιναν: τὸν Ποσειδῶνα. 

DHQ — 66a. χρυσέαισιν: ἀντὶ τοῦ ἐπὶ χρυσῶν ἵππων. 
BE'DHO b. μεταβιβάσαι. μεταγαγεῖν. 

A 0671. ὕπατον εὐριτίμου: ὕπατον τὸ ὑπεροχώτατον. τι 
BDEQ — 68. ποτὶ δῶμα Διός: xa9' ὑπερβατὸν νοείσϑω᾽ Γα- 

νυμήδης γὰρ πρεσβύτερος Πέλοπος. καὶ ἔστι τὸ ὑπερβατὸν 
οὕτω" Διὸς δῶμα μεταβᾶσαι δευτέρῳ χρόνῳ, ἔνϑα ἦν καὶ 
Γανυμήδης ἔξωϑεν τὸ πρότερον προσληπτέον. 

ABCDEQ 69. ἔνϑα δευτέρω χρόνῳ: δευτέρῳ ἀντὶ τοῦ ὑστέρῳ. 
προτέρῳ δὲ ἐχρῆν εἰπεῖν᾽ πρεσβύτερος γὰρ Γανυμήδης I- 

ACDEHQ λοπος, ὡς ἔστιν ἐκ τῶν ἐπιγόνων τεκμήρασϑαι. | Ἕκτωρ 
γὰρ καὶ ᾿Δγαμέμνων᾽ ᾿Ατρεὺς καὶ Πρίαμος" Πέλοψ καὶ 
“Μαομέδων. καὶ πάλιν “Ταομέδων, οὗ Πρίαμος; οὗ "Exvop. 
Πέλοπος δὲ ““τρεὺς , οὗ yaufuvov ὃ κατὰ τὸν “Ἕκτορα. 
προανήρπασται οὖν Γανυμήδης Πέλοπος. x«9' ὑπερβατὸν 
οὖν αὐτὸ ἀκουστέον, ὅπως ἐπὶ τοῦ Πέλοπος λέγηται, 

10 

ph 

AC καὶ ἔστι τὸ ὑπερβατὸν |pEHQ οὕτως ὁπότ᾽ ἐκάλεσε 30 
οὕτως Διὸς δῶμα μεταβᾶ- | πατὴρ ἐπὶ τὸν εὐνομώτατον 
σαι δευτέρῳ χρόνῳ. ἔνϑα ἦν | ἔρανον φίλαν τε Σίπυλον, τότε 
καὶ Γανυμήδης" ἔξωϑεν τὸ | ἀγλαοτρίαιναν μεταβᾶσαι δευ- 
πρότερον προσληπτέον. 15A 120 | τέρῳ χρόνῳ, ἔνϑα ἦλϑε καὶ 

᾿ Γανυμήδης. 129 

ΑΒεὶρ 71. Ζηνὶ τωὔτ᾽ ἐπὶ χρέος: διὰ τὴν αὐτὴν χρείαν 
καὶ ἐπιϑυμίαν. τὸ9 

6 nado B: μεταβιβάσας DO -σειν H [||] μετα {γαγεῖν ὃ) 
B (abscisso mg.) μεταγαγών V 8 Διὸς om. E ἢ γαννυμ. 
BDEQO (non x its 10 Διὸς «πο δῶμα sed cfr. 21 
11 πρότερος DEQ (Rt. 24) 13 προτέρῳ] προτὶ E** || δὲ] om. 
E γὰρ ἃ | εἰπεῖν ἐχρῆν DO 14 Re. B | in τεκμή- 
ρασϑαι des. f£.2 B 16 καὶ πάλιν cou. om. CE 17 δὲ] 
γὰρ C[D]O*v || ὁ om. DEHv 18 προανήρπαστο [D]EHOv 

19 οὖν om. E || λέγεται HQ 21 &vou. E ex corr. (E??) 
24 πρότερος et -ov TA (cfr. 11) E ἦλϑε om. E 26 ἐπὶ 

ze. ont Q | τὴν αὐτὴν χρείαν ἢ: τὴν αὐτοῦ χρείαν Α τὸ αὐτὸ 
χρέος 

36 
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72a. ὡς δὲ ἄφαντος ἔπελες: ὡς δὲ ἀφανὴς ἐγένου, ACDEHQ 
καὶ οἵ ξητοῦντές σε κενοὶ καὶ ἄπρακτοι ὑπέστρεψαν, μὴ 
ἀγαγόντες σὲ τῇ μητρὶ Εὐρυανάσσῃ τὸ ὄνομα. oL γείτονες 
διαδεδώκασιν ὑπὸ τοῦ πατρός σε κατακεκόφϑαι τοῖς ϑεοῖς 

5 εἰς εὐωχίαν, ψευδῆ λέγοντες. πι0 
72b. ὡς δὲ ἄφαντος: ἀφανὴς ὑπὸ τοῦ Ποσειδῶ- α 

voc. Ti 

75 a. ἔννεπε κρυφᾷ τις αὐτίκα: ἕνα φησὶ τῶν AC 
γειτόνων φϑονοῦντα διασκευάσαι τοῦτον τὸν μῦϑον. Oz. 

10 ἐκχρεουργήϑη. 48* A 
75 b. κρυφᾶ: Zlogixüg ἀντὶ τοῦ xoóga. 6. ἁρπαγῆ- DEHQ 

ναι δέ φησι Πέλοπα ὑπὸ Ποσειδῶνος, εἶτα ἕνα τῶν γειτό- 
vov φϑονοῦντα διασχευάσαι τοῦτον τὸν μῦϑον, ὅτι ἐκρε- 

ουργήϑη. 
:5 7748. ὕδατος ὅτι σε πυρὶ ξέοισαν: τουτέστιν εἰς ACDEHQ 

ὕδωρ ἀπμαίως ξέον, εἰς ϑερμὸν, κατὰ μέλη τεμόντες ἐμβε- 
βλήκασι. καὶ τὸ τελευταῖον ἐν ταῖς τραπέξαις παραϑέντες 
καὶ μερέδας ποιήσαντες βεβρώκασιν. 

71 Ὁ. ἄλλως᾽ ξέοισαν (Axu&v», τὴν ζέσιν τοῦ ὅὕδα- cEHQ 
30 rog" ἐπεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τῷ σιδήρῳ τὸ πῦρ. s4*E 

19. μαχαίρᾳ τάμον: of Ταντάλου δορυφόροι ἕταμον DHQ 
τῇ μαχαίρᾳ, καὶ μέρος ἑκάστῳ τῶν ϑεῶν μέλος ἀποδιδόν- 
τες. ἐν τῇ τραπέξῃ τὰ δεύτερα μέλη ἔϑηπαν καὶ ἔφαγον. 

80a. (δεύτατα! δεύτατα ὄντα τοῦ σώματος᾽ τουτ- HQ 

11 sch. P. 8, 66. Herodian. I, 489, 17 

11. om.  [[|πελες om. DHO j|] ἐγένου] ἐγένετο D ὧν E 
20r; om. E 8 ἀγαγόντες À: ἀπαγαγόντες CK. ἄγοντες DEHOv 

4 ὑπὲρ E 8 l. om. C 9 τοῦτον om. € 12 φησι 
Beck: φασι [Ὁ]Ε6 λέγουσι ἢ 18 ὅτι] ὡς v [|ἐνεκρουργήϑ' 
Ε 15 ὕδατος --- τουτέστιν Α: τὸ δὲ ἑξῆς ὅτι ΟΕ ξέοισαν ἐπ 
ἀκμών" ἀντὶ τοῦ D[D]HOv 16 ξέον, ἤγουν εἰς 9. CE || xol 
τὰ μιν || μέλος CE | τεμόντες Α: τεμόντες σε Ὁ ταμόντες 
[D](H)Q τεμών σε E 18 καὶ om. Α || μερίδα E [ὃ κατα- 
βεβρ. E 19 ἄλλως om. E ἄλλως" ξέοισαν om. € | ἀκμάν 
addidi 20 τὸ πῦρ] τὸ ὕδωρ Schroeder 22 ἀπονεμόντες 
H 4248 τὰ δεύτερα μέλη om. V δεύτερα om. D sive [D] et lac. 
relicta Q || καὶ om. Qv 24 τῷ αώὦματι Qv 

. a" 
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ἐστι μετὰ τὸ σῶμα μέλη δεύτερα ἔθηκαν, χεῖρας xal πόδας 
wel τὴν κεφαλήν. 

pHQ — 80b. ἄλλως᾽ δεύτατα, ἢ τὰ ἔσχατα, ἢ τὰ βεβρεγμένα 
| τῷ αἵματι. Ba : 
coEHQ 8448. ἀφίσταμαι: μαπρὰν καὶ πόρρω γένομαε τοῦ 5 

τοιαῦτα περὸ ϑεῶν λέγειν. 86 DEHQ 
ACEHQ — b. ἀκέρδεια λέλογχε ϑαμινὰ κακαγόρος: vote κα- 

κηγόρους ἀκέρδεια καὶ βλάβη ἐκλήρωσεν. ἀκέρδεια δέ ἔστιν ἡ 
ACDEHQ κακηγορέα καὶ βλάβη, ἣ τοὺς κακηγόρους περιέχει. — c. τοῦ 

b κακαγόρος Ζωρικὴ ἡ ἀνάγνωσις" ἀεὶ γὰρ ἡ αἰτεωατωκὴ τὸ 
παρ᾽ αὐτοῖς κατὰ ἀφαίρεσιν τοῦ v προφέρεται διὰ μόνου 
τοῦ δ. s$4*DEHQ ἃἅ. κακηγόρους δὲ λέγει τοὺς ἀσεβεῖς καὶ 
βλασφήμους. sd* DEMQ 5. ὁ δὲ νοῦς ἀκέρδειοι εἴληχε πυκνῶς 
τοὺς κακηγόρους᾽ ὅ ἐστιν, οἱ κακήγοροι τῶν ἀνϑρώπων 
πυκνῶς ἐν ἀκερδεέᾳ εἰσίν. f. ἢ οὕτως" οὗ κακπήγοροι οὐδὲν 1s 
λελόγχασιν ἢ ἀκέρδειαν᾽ οἷον οὐδὲν κερδαίνουσι. κακηγο- 

DEHQ ροῦντες. σ΄ τινὲς δὲ τῇ ἐκλείψει τοῦ v ἐχρήσαντο. 844 DEMQ 
DEHQ 85. εἰ δὲ δή τινα: εἰ δὲ δή τινα ἄνδρα ἄλλον oi 

ϑεοὶ ἐτίμησαν. καὶ μάλιστα τὸν Τάνταλον. 
ΟΌΕΗΟ 878. ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι: κατασχεῖν καὶ ivomo- so 

λαῦσαι τῇ εὐτυχία. Ὁ. ἀλλ᾽ εὐδαιμονῶν καρτερεῖν οὐκ ἠδυ- 
νήϑη. 8956 

ACDEHQ 89a. κόρῳ δ᾽ ἕλεν ἄταν ὑπέροπλον: διὰ δὲ ' τὸν 
κόρον μεγάλως ἐβλάβη M9o παλαίσας. Ὁ. ἄλλως" κόρῳ 

1 ἔϑηκαν] φαγεῖν ἔϑηκανν 8. ἄλλως om. D [[|βεβρασμένα ἢ 
6 8q. τοιαῦτα π. 9. À. μακρὰν κι c. y. E 7. gc Α: ἀκέρ- 

δεια €. ἄλλως EMO 8 ἀκέρδειαν ΑΞ 9 καὶ ἡ £4. CEHQ || 
κατηγόρους À — 10 δὲ om. € || κακαγόρος À: κακηγόρος CDEH 
-eg V 11 προφέρεται] λαμβάνεται θῦθὔν 12 o] ὦ v || δὲ λέ- 
γει τοὺς AC: ἀντὶ τοῦ (ΕΗ μὲν αὐτοὺς v 18 ὁ δὲ νοῦς 
AC: ἀκέρδεια (λέλογχεν add. E): ὁ νοῦς ΒΕΗῸ [|| εἴληφε ACE 

14 χατηγόρους E | ὅ AC: ὅτι E. ὕπερ ΜΟΥ 14 6 — 16 οὐ- 
δὲν] om.D lae. rel. 1ὅ πυκνῶς — 16 οὐδὲν om. Ὁ 16 λελόχα- 
σιν ΟΕ ἐλήχασιν 8 17 εἰσλήψει E | 9] x E 18 11] εἰ δὲ 
δή τιν᾽ ἄνδρα ϑνατόν E 30 καταπέμψαι E 21 τῆς εὐτυχίας 
DHOv 288qq. καὶ τῶν β΄ γὰρ ÓOswvs///ras.)óv (δεκτικὸν 
Schroeder) τὸ ὕϑωρ καὶ τοῦ ψύχους καὶ τῆς ϑέρμης add. Επε | 
ὑπέροπλον À: om. δὲ om. ὈΗν 
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τῇ ὕβρει καὶ τῇ ἀλαξονείᾳ. ὑγιῶς δὲ τῇ τροπῇ διόλου 
ἐχρήσατο , τῷ καταπέψοαι τὸν κόρον ἐφαρμόσας. c. διὰ 
γὰφ τοῦ κόρου, φησὶ, προσείληφε τὴν ἄτην, ἀδυνατήσας 
κατασχεῖν τὴν εὐδαιμονίαν. ἀ. εἴκτεε voc κόρος ὕβρεν 

δ (paroem. L 308. I1, 218). 2c 
e. ἔνεοι δὲ κόρῳ; τῇ πλησμονῇ τῆς τροφῆς. sP^C oi" ΒΕΜΟ CDEHQ 
91 2. περὶ τῆς τοῦ Ταντάλου κολάσεως ἕτεροι ἑτέρως ACDEHQ 

λέγουσιν οἱ μὲν γὰρ αὐτόν φασιν ὑποκεῖσθαι Σιπύλῳ τῷ 
“Ἱυδίας ὄρει. αἰτίαν τινὰ προστιθέντες, ὡς ̓ Πανδάρεως ó 

ie ΪΜἥὝιιλήσιος ἀποχλέψας τὸν κύνα τῆς Κρήτης, ὃν ὁ Ζεὺς φύ- 

λακα τοῦ ἱεροῦ κατέστησε, παρατεϑειμένος εἴη τῷ Ταντάλῳ. 
τὸν δὲ 4ία ἀποστεῖλαι Ἑρμῆν πειρώμενον τοῦ ὑποδεξαμένου᾽ 

^ τὸν δὲ μᾶλλον ψευδόμενον καὶ ἐλέσϑια ἐπιορκῆσαι, ὡς οὐκ 
ὄντος παρ᾽ αὐτῷ τοῦ κυνόρ᾽ καὶ οὕτω τὸν 4Δέα ἐπιϑεῖναι 

16 κατ᾽ αὐτοῦ Σίπυλον τὸ ὄρος, ὅπερ ἐστὶ τὸν λίϑον. οἱ δὲ, 
ὧν ἐστι καὶ Εὐριπίδης (Or. 10)" 

ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν, αἰσχέστην νόσον. 

Ὅμηρος δὲ αὐτὸν ἑτέρως ὑποτίθεται τιμωρεῖσϑαι (4582): 

ἑσταότ᾽ ἐν λίμνῃ, ἡ δὲ προσέπλεξε ᾿γενείῳ᾽ 
88 στεῦτο δὲ διψάων, πιέειν δ᾽ οὐκ εἶχεν ἐλέσϑαι, 

καὶ τὰ ἑξῆς πλὴν εἰ μὴ κατὰ τὸν ᾿Αρίσταρχον νόϑα siol 
τὰ ἔπη ταῦτα. καὶ ixeiog δὲ καὶ ᾿Αλχμὰν λίϑον φασὶν 

8 sch. τ 518. v 66. Anton. Lib. 86 158q. Tzetzes 
Chil 5,470 21 sch. à 568. 

1 diólov ACEH: τοῦ ὅλου DÜv 3. καταπέμψαι E 8 φησὶ 
AC: φασὶ «τίκτει ---- ὕβριν om. Ὁ ὕβριν ἄταν HQ. ἄταςν 

6 τρυφῆς M 7 l om. (add. ἰστέον δ᾽ 0v) C: τἄν οἱ πα- 
τὴρ ὑπερεχρέμασσε » μετὰ «ριῶν τέταρεον πόνον DHO id. om. 
xóvoe, &dd. καρτερὸν αὐτῷ ϑον E 8 φασιν om. Ε 11 σπαρ- 
ἔστησε Όν || παρατεθειμένος εἴη AC: παρέϑετο αὐτὸν 12 ὑπο- 
δειδαμένου. om. τοῦ, E 13 καὶ om. DEHO καὶ ἑλέσθαι 
om. Ov. Locus rorruptus vid. | | ἐπιορκᾶ D ἐπιορκέᾳ ei -ας ἃ 
14 Δία] zie ὀργισϑέντα CE (Thom. 61, "él, 8 Ab.) ἐσεὶ AC: 
εἶναε | δὲ] δὲ ὅτι DHQO. 17 ὡς pr&em. Cv ἢ ὑποτίθησι 
DQv — 19 προσεπέλαξε ACD Hür σροσέπλαξε E 20 διψέων 
E | πιεῖν [D]EHO 4241 καὶ τὰ ἑξῆς om. DEHQ 
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AEHQ ἐπαιωρεῖσϑαι τῷ Ταντάλῳ (Alcae. fr. 93) | κεῖσϑαι πὰρ 
κεφαλᾶς μέγας, ὦ Αἰσιμίδα, λίϑος᾽ ὁ δὲ ᾿Αλκμάν (fr. 87)" 
ὅπως ἀνὴρ δ᾽ ἐν ἀσμένοισιν ἀλιτηρὸς Tov ἐπὶ ϑάκας κατὰ 

ACEHQ πέτρας ὁρέων μὲν οὐδὲν, δοκέων δέ. | ἐπέστησε δὲ καὶ ᾿4ρ- 
χίλοχος (fr. ὅ8)" μηδ᾽ ὁ Ταντάλου λίϑος τῆσδ᾽ ὑπὲρ νήσου 5 
κρεμάσϑω. ἔνιοε δὲ ἀκούουσι τὸν πέτρον ἐπὶ τοῦ ἡλίου" 
τὸν γὰρ Τάνταλον φυσιολόγον γενόμενον καὶ μύδρομ ἀπο- 
φήναντα τὸν ἥλιον ἐπὶ τούτῳ δίκας ὑποσχεῖν, ὥστε καὶ 
ἐπαιωρεῖσϑαι αὐτῷ τὸν ἥλιον. ὑφ᾽ οὗ δειματοῦσϑαι καὶ 
καταπτήσσειν. περὶ δὲ τοῦ ἡλίου οἱ φυσικοί φασιν ὡς 10 
λίϑος καλεῖται ὁ ἥλιος" καὶ ᾿Αναξαγόρου δὲ γενόμενον τὸν 
Εὐριπίδην μαϑητὴν πέτρον εἰρηκέναι τὸν ἥλιον διὰ τῶν 
προεκκπειμένων (Or. 4) 

ὁ γὰρ μακάριος. κοὐκ ὀνειδίξω τύχας. 
Διὸς πεφυκὼς, ὡς λέγουσι. Τάνταλος 15 
κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον 
ἀέρι ποτᾶται καὶ τίνει ταύτην δίκην. 

καὶ πάλιν δι’ ἄλλων βῶλον λέγοντα οὕτως (Or. 982)" 
μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ. 
μέσον χϑονὸς τεταμέναν 30 
αἰωρήμασι πέτραν 

8 Eust. ad Od. 1701, 23 6 sch. Eur. Or. 582. "Tzetzes 
Chil. 6, 468—062. 478—82. Eust. ad Od. 1700, 60 

1 ἐπεωρεῖσθαι Á** ἀπεωρ. Ὁ | ó μὲν Ἀλκαῖος post Te»- 
τάλῳ add. b [κεῖσθαι πὰρ A dani. κεῖσθαι [...] (lac. [D]) 
6 D, omissis ceteris [πὰρ AH: περὶ E παρὰ 2 ὠαισι- 
μίδα HU (oc ex corr. 09): ... (lac) μέδα E ὥασ σιμίδα À 
3 ὕπη Ὁ οὕτως cj Bergk || 4ov' AQ: ἦσθ᾽ Hr οἶσθ᾽ E ( 
ϑάκοις Beck 4 ὁρέων AP: ὀρέων ἐπέστησε] ἑπάτησε 
ἐποίησε V | καὶ om. HO ὅ μηδ᾽ ὁ]... ὅταν E || Τάνταλος 
H || ὑπὸ Ηθν (corr. Beck) 6 κρεμάσϑη Qv || ἔνιοι] ἔψιον 
E 7 ywóp. E 9 ἐπαιωρεῖσθϑαι EH: ἐναιωρεῖσϑαι A(C) 
ἑπῃωρῆσθϑαι Ὁ ἐπηωρεῖσθαι v || αὐτοῦ θθν  δειματεῖσθαι E 

11 ὁ om. E || ̓ ἀναξαγόρας E 18 προεγκ. E. προκειμ. COv 
15 om. Η0 17 τείνει Ü^EQ* ν 18 λέγων A*^. 19 οὐρανὸν À 

20 μέσον καὶ 79. Ε || τεταμένον (corr. ex -οὐ E 21 ἀναιωρή- 
μασι πέτρον E 
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ἁλύσεσι χρυσέαις φερομέναν δίναισι βῶλον ἐξ Ὀλύμπου, 
ἕν᾽ ἐν ϑρήνοισιν ἀναβοάσω 
γέροντι πατρὶ Ταντάλῳ. 97 DEHQ 

91b. τάν oí πατὴρ: τὴν ἄτην, φησὶν, ἐπεκρέμασεν ACDEHQ 
5 αὐτῷ. ἄτην δὲ εἶπε τὸν λίϑον, ὃς ἦν ἄτη᾽ δὲς δὲ παρεί- 
ληφε τὴν ἀντωνυμίαν᾽ τὸ γὰρ οἵ ἰσοδυναμεῖ τῷ αὐτῷ. 
c. ἄλλως᾽ δι ἤντινα ἄτην ὁ Ζεὺς “ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς 
αὐτοῦ λύϑον ἐπήρτησεν᾽ ὥστε τῇ προσδοκίᾳ τοῦ καταπίπτειν 
τὸν λέϑον ἐφ᾽ ἑαυτὸν τιμωρεῖσϑαι αὐτόν᾽ ὅντινα ἐπηρτη- 

10 μένον λέϑον ἐπιϑυμῶν ἑαυτοῦ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἀπώσασϑαι 
καὶ μὴ δυνάμενος, εὐφροσύνης πλανᾶται, ἀντὶ τοῦ ἔξω τῆς 
εὐφροσύνης ἐστίν. 

91d. ἄλλως" τάν οἷ πατήρ: ἐπικρέμαται αὐτῷ λέϑος᾽ cDEHQ 
εἶτα τοῦτο μενοινῶν καὶ κατὰ ψυχὴν ἔχων, ὡς ἐπιπεσὼν ὃ 

15 λίϑος διαφϑερεῖ αὐτὸν, τῆς εὐφροσύνης ἀλᾶται, | προσδο- DEHQ 
κῶν ἀεὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ βληϑήσεσϑαι. 968 

95a. ἔχει δ᾽ ἀπάλαμνον βίον: ἀπάλαμνον τὸν δει- ACDEHQ 
νὸν, πρὸς ὃν οὐκ ἔστε παλαμήσασϑαι. Ὁ. περὶ οὗ οὐδεὶς 
δύναται χεῖρα αὐτῷ ἐπαγαγεῖν βοηϑόν. 915Ὲ 

30 96. ἐμπεδόμοχϑον: διηνεκῶς μοχϑηρόν. ἠσφαλισμέ- cDEHQ 
νον τῷ μόχϑῳ καὶ τῇ λύπῃ. 918 C 96Ὲ 91* DHQ 

1 φερόμενον δίνῃσι Er || δίναισι] δὲ ex corr. obsc. A 
4 Ll] ἄλλως Α τάν οἱ x. ὑπερκρέμασε E 4sq. τὴν αὐτήν 
φησιν ἐπικρεμάσας αὐτῷ ἄτην. τὸν λίϑον φησὶν ὃς E || ἐπεκρέ- 
μασεν Ἀ: ὑπεκρέμ. Ὁ [ὑπερεκέ]ρασεν [D]D et (88. yo. ἐκρέμασεν) 
Ὁ ὑπερεκρέμασεν ἣν 5 ἄταν Qv | δὲς δὲ ACEH: διὸ δὴ DOv 

6 οἱ] vor θ' οἱ [5 οἱ [vot] D[D] ποῖα E 7 ἄλλως om. A | 
ἄτην] αἰτίαν Beck | vrfg om. E 8 λίϑον) ἄτην ἤγουν λίθον 
Dv | ἐπήρτησεν AC?*: ἀπήρτησεν 9 αὐτόν om. v || τὸν ἀεὶ 
ante ὄντινα add. C || ὄντινα τὸν ἐπ. AU 10 ἑαυτοῦ — κεφαλῆς 
À: ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ κεφαλῆς DEHQv (τῆς αὐτοῦ ἀπώσασϑαι xs- 
φαλῆς 0) 11 πλανᾶται ΑΌΕ: ἀλᾶται [D]HOv | ἕξω τῆς 
εὐφροσύνης AC: ἐν πόνοις 18 τάν οἱ πατήρ om. CE || αὐτὸς 
E 14 εἶτα] ἐς E || κατὰ ψυχῆς E κατὰ τὴν ψυχὴν v 
16 αὑτοῦ Beck | κληϑήσεσϑαι E 17 βίον om. C[D]HO || 
ἀπάλ. --- δεινόν om. Ü &xdi. τὸν om. [Π]ΕΝ 18 παραμυ- 
ϑήσασθαι ν (τι παλαμήσασϑαι Wakefield silv. crit. II, 94) 
19 χεῖρα αὐτῷ À: αὐτῷ κατὰ χεῖρα || βοήϑειαν v 
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A(ODEHQ 97a. μετὰ τριῶν τέταφτον: ἢ Ove dv “ΑΔἰδου μετὰ 
τριῶν τετάρτος κολάζεται, Σισύφου, Τιτυοῦ, Ἰξίονος. b. ἢ 
ὅτι μετὰ τριῶν, τοῦ πεινῆν, διψῆν, ἑστάναι, τέταρτον πόνον 

AEHQ ἔζει τοῦτον. τὸ τῷ λίϑῳ κολάξεσϑαι. ὁ. ἢ μετὰ τριῶν 
κατὰ ἕνα" ἔστι δὲ τὸ περὶ σῶμα, περὶ ψυχὴν, περὶ τὰ 5 

ACDEHQ ἐχτός. ἃ. ἢ μετὰ τριῶν κολάξεται, οἷς μετέδωκε τοῦ νέκτα- 
ACEHQ ρος καὶ ἐξεῖπε τὰ μυστήρια τῶν ϑεῶν. | ὁ οὖν Εὐριπίδης 

φησίν (l. c) | 
ἀκόλαστον ἔσχε γλῶσσαν. αἰσχίστην νόσον. 

e. ἢ ὅτι τριῶν οὐσῶν πρὸ τούτου βασάνων δι᾽ ὧν τις τὸ 
ἀπώλλυτο, βρόχου. κωνείου, βαράϑρου, οὗτος μετὰ τὸ ἀπο- 
ϑανεῖν καὶ διελθεῖν τὰ τρία διὰ τοῦ ϑανάτου, καὶ ἐν *Auov 
κρίνεται. f. ἔνιοε δὲ ὅτι τρία λέγεται καὶ κοινῶς τὰ πρὸς 
τὸν ϑάνατον συνεργοῦντα, ξίφος. ἀγχόνη, κρημνός Σο- 
φοκλῆς (fr. 822) 15 

λύσω γὰρ εἰ xol τῶν τριῶν ἕν οἴσομα. ὁ 
τέταρτον οὖν τοῦτον μετὰ τῶν τριῶν ὃ Τάνταλος τῶν εἷς, 
τὸν ϑάνατον συνεργούντων προσείληφε πόνον τὸν τοῦ ὑπερ- 
κειμένου λίϑου. 1io5C 

A(ODEHQ 97g. ἢ ὅτι τριῶν μερίδων οὐσῶν κατὰ τῆς ἀνθρωπένης 30 

10 οὐ 18 Zenob.6,11. Apostol 16,320. Diogenian. (paroem. IT) 
8, 40. Suid. τὰ τρία τῶν sig ϑάνατον. Ael. v. h. 13, 36 

1 ἄλλως praem. Hv ἢ τὸ praem. ὃ 3 τέταρτον πόνον] 
διὰ πόνου Ἐ 4 ἔχει τοῦτον ΑΘ: τοῦτον ἔχει ἣν τούτ(ου) 
ἔχε E ἔχει CD ἢ ἢ] ἢ ὅτε Ev || μετὰ om. E ἢ τριῶν A: y ἢ 
τῶν E τρίτον 0v 8 ἕνα ἔστι δὲ] lac. E | τὸ περὶ] περὲ 
τὸ f περὶ Oxon. || zsol ante ψυχὴν om. ἔξ 6 ἢ — oig] ἢ ὅτι D 
τριῶν] τρίτον 00v 9 αἰσχίστην νόσον Α: om. 10 τριῶν 
lac. E || οὐσῶν ACO*: ὄντων ΠΟ ἂν ὄν lor, E || τις AC: om. 
11 ἀπώλντο CHO*^Qr ἀπόλλυτο E ἀπώλετο Oxon. | κωνείας 
E 13 κρίνεται] κολάξεταινι Ὁ ἢ ἔνιοι] ἔνεστι E. | τρέα] lac. E || 
λέγεται (b: λέγονται ὃν λέγεσθαι AERO ἢ καὶ κοινῶς. À: 
κοινῶς καὶ EHUv κοινῶς C παγκοίνως ἢ Bchroeder τὰ --- 
θάνατον) τὸν πρὸ ... ϑεὸν τὸν E 14 τὸν om. HOv | κφη- 
μένος E — 16 εἰ--- iv] καὶ εἰ τῷ y' ὃν E | τρεῶν om. AC 
17 τούτων HOO (corr., ex τοῦτον») v (&nte Beckium) 19 λί- 
9ov E — 20— 41, 4 licenter mut. C 20 ἢ ὅτι τεσσάρων uot- 
ρῶν οὐσῶν κατὰ τῆς ἀν. φύσεως ante ἢ du &dd. ( et (om. 
20 8q. κατὰ — φύσεως) V 
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φύσεως κατὰ τοὺς ποιητὰς. καὶ τοῖς μὲν εὐδαίμοσε μέαν 
ἔπεσϑαι ἀγαθὴν, δύο δὲ κακὰς, τοῖς δὲ δυσδαέμοσ, τὰς 
τρεῖς φαύλας᾽ ὅϑεν καὶ τρισκακοδοέμονας καὶ τρισαϑλίους 
ἐν τῷ βίῳ τινὰς λέγεσθαι" ἵν᾽ ἢ οὖν Ó νοῦς οὕτως, ὅτι 

5 δὴ ὁ Τάνταλος καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ταύτας δυστυχέως ἃς 
ὑπέστη κατὰ τὸν ἀνθρώπενον βίον, ἐξ ἀνθρώπων γεγονὼς, 
καὶ τετάρτην ὑφέσταται. καὶ ὅτε | ἡ τοιαύτη γνώμη ἀσφα- A(C)EHQ 
λής ἐστι, μαρτυρεῖ ἡμῖν καὶ αὐτὸς ὁ Πίνδαρος ἐν ἑτέροις 
λέγων (P. III 81) οἶσϑα προτέρων ὅτε ὃν τοιρ᾽ ἐσλὸν πή- 

i19 ματὰ σύνδυο δαίέονται βροτοῖς ὠθάνατοι. [ἐν Πυϑιονί- 
καις.] 1064 EHQ 9150 

1058. τοὔνεκά oí προΐἥκαν: τοὔνεκά [of] ἀντὶ τοῦ A cDEHQ 
οὔνεκα, ὥστε ἴσον εἶναι. τῷ δοὸ δή, b. ἀνήρπαστο uiv 
ὑπὸ Ποσειδῶνος. τῷ δὲ τὸν Ἰώντναλον κλέψαι ταῦτα, τού- 

15 του χάριν ἐξέβαλον τὸν οἱὸν εἰς τὸ τῶν ϑνητῶν γένος" 
ἡ γὰρ μετά ἀντὶ τῆς εἰς. — €. τουτέστε διὰ τοῦτο τὸν Πέ- AEHQ 

λοπα πάλιν οὗ ϑεοὶ ἐξ οὐρανοῦ μετέστησαν εἰς ἀνθρώπους 
7Ταντάλον δυσσεβήσαντος. 109Ε 1060. 

1084. τοὔνεκά οἷ: δαιμονίως τὴν ἱστορίαν μετεχεριρί- ἈΘ(ΟΕΗῸ 
τὺ σατο, *eí gré ὅτε διὰ τὴν ἀσέβειαν τοῦ Ταντάλου οἷ 

ϑεοὶ Tiv ἐξ οὐρανοῦ τὸν Πέλοπα ἀπέστειλαν εἰς ἀνθρώ- 
πους, αὐτάρκη εἶναι ταύτην ἡγούμενοι τῷ llüoms τιμω- 
ρίαν. | καὶ ὅτε πρὸς τοῦτο ὁ λόγος, ἐξαρκέσει τὸ ἐπὶ τῶν ACEHQ 

1 καὶ —8 φαύλας om. Ὁ 4 ἐν---λέγεσθαι om. ἢ || οὖν ὁ 
vot;] οὐ μόνον A** ὁ νοῦς ΟΌΝ (i.e. Ambr. E 108 sup.) O 
4.6 οὗεορ᾽ οὔτι δεῖ D (δεῖ οὐ Ν) . ὅ τὰς om. ὮΝ 6 βίον] βίον, 
ἅτε δὴ ΟΝ V τέταρτον ὮΝ 7 καὶ ὅτι —8 ἡμῖφ) μαρτυρεῖ 
δὲ ταύτῃ τῇ γνώμῃ CN (| ὅτι] ὁ τοῦ λίθου D — 8 αὐτὸς ACN: 
om. $9 οἶσϑα — ird. ol δὸς πατέρων ὅτι παρ᾽ Ev ... A0 E ]| 
ἐσθλὸν CHv 10 δαίονται 0" (codd. P. ΠῚ 81): δέοντι AC 
(dà τοῦ N) δέδονται E. δέονται HOr || ἀθανάτοις £ | ἐν Πυϑ. 
geclusi; λέγει δὲ ταῦτα ἐν Πυϑ. ΚΝ 12 L A: om. CD ἄλλως 
EHQv || οἱ 9m. Hv 18 οὕνεκα H: οὕνεκα ΑΘ ἔνεκα CDEv 
διὸ] 9) E δὶοθ 14 τὸν 6x. EOv || Ταντάλων (ante Beckinm) 
τούτου — 15 vióv] πάλιν ἐξέπεμψαν αὐτοῦ τὸν υἱὸν (υἱὸν om. D) 
Πέλοπα CD 15 τὸ om. CD 19 l. om. ACD, add. δὲ post 
δαιμονίως. Quae sequ. in D partim exeea 19 τὴν — 20 διὰ 
om. C ἡ μεγαχειρέξεται ὮΚ 20 εὐσέβ. Ἐπ || τοῦ] τὴν EHOQ || 
Τάλου E 242 ἡγούμενος b ex 6G 98 τὸ] πρὸς τὸν 

' 
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ἀνθρώπων ἐπίϑετον, τῆς δυστυχίας τὸ ἀκρότατον ἐμφα- 
vífov. 109*A 111 Ὁ 1065 EQ 

AHQ 1[06. ἀϑάνατοε πάλεν: εἰς τοὐπίσω. εἰς τὴν ἐξ ἀρ- 
χῆῇς πάλιν τῶν ἀνθρώπων ταλαιπωρέαν. 199A 

ABEQ 1[098. πρὸς εὐάνϑεμον δ᾽ ὅτε φυάν: τὸ τῆς ἀκ- 
μῆς ἀνθηρὸν λέγε. — b. ὃ δὲ λόγος" πρὸς τὴν ἀνθηρὰν 
ἐλθόντι αὐτῷ ἡλικίαν, ὅτε καὶ αἱ τρέχες αὐτοῦ ἔστεφον τὸ 
γένειον ἀντὶ τοῦ ὅτε ἠνδρώϑη καὶ τέλειος γέγονεν. iA 

ABCDEQ 1090. ὅτε φυὰν λάχναι νιν: ὅτε ai τρίχες αὐτοῦ 
τὸ γένειον ἐστεφάνουν μελαίνουσαι᾽ 0 ἐστιν ὅτε ἤρχετο γε- 
νειᾶν ὁ Πέλοψ. 112A 1180 

PO — 110a. μέλαν δὲ, τὸ μελανθϑησόμενον ὑπὸ τῆς λάχνης. 
B& — 110b. (ἔρεφον:) ἐστεφάνουν. 

ABCDEQ lila. ἑτοῖμον ἀνεφρόντισε γάμον: ἑἕτοῖμον, ἐπεὶ 
πᾶσι παρέκειτο᾽ ἄϑλον γὰρ ἦν τῷ νικῶντι. infCD 

Qb. ἢ ὃν αὐτὸς ἑαυτῷ ἡτοίμασεν. | c. ἢ τὸν ὑπὸ τῶν 
Μοιρῶν αὐτῷ ἡτοιμασμένον. ἃ. ἢ τὸν τοῖς ἡρημένοις 

ABCDEQ κινδυνεύειν ἐκκείμενον. 6. ἀνεφρόντισε δὲ, ἐπεὶ ἦἠϑέ- 
λησε γῆμαι τὴν Οἰνομάου ᾿Ἱπποδάμξιαν. 1τ1τὸ 00 1115 0 
f. ἄλλως᾽ τὸν πᾶσιν ἀδεῶς τοῖς βουλομένοις κινδυνεύειν 

ABCEQ ἐκκείμενον. τῷ CD — g. ἢ τὸν παρὰ τῶν Μοιρῶν ἧτοι- 
μασμένον αὐτῷ. τι 

1 ἄκρατον EHQv || ἐμφανίξον ego: ἐμφανίξων 8 1. sic 
Α: πάλιν μετὰ τὸ ταχύποτμον HQ [τὴν --- 4 ταλαιπωρίαν Α: 
τὸ --- ταλαιπωρίαν Ἡ τὸν — ταλαίπωρον ἃ τὸ --- ταλαίπωρον V 
(οὐ add. γένος Beck) 6 inc. f. 11 B | φυάν om. ΒΕΙ͂ 
1 ἐλϑόντα αὐτοῦ E 8 ἀντὶ — 10 γένειον om. B 8 ἠνδοώ- 
$2] ἀνδρώδης Qv — 9 l sic Α: ὅτε φυάν Ὁ ἄλλως EQ (D ab- 
est, cfr. ad 41, 19) || ὅτε] ὅτε δηλονότι CD 10 ἐστ. τὸ yév. E 

11 x«l ἀνδροῦσθαι καὶ τέλειος γίνεσθαι post Πέλοψ add. 
CD 14 1. sic. Α (sed ἕτοιμον): évoiuov γάμον BE (ic. sine 
acc. E) om. CD ér. ἀνεφρ. ἢ || écotuoy CD ἕτοιμον A: om. BEQO 

15 πᾶσι om. E  ἀϑλον Ὁ ἄϑλον et ἄϑλος B: ἦὧϑλος ACQ 
ἄϑλιος El τῷ vix. om. Ε 16 ἑαυτῷ BE(0): αὐτῷ AC (D abest) 

19 ᾿'ϑυγατέρα varie add. CE 20 ἄλλὼς BQ ἀλλ᾽ εἰ E: 
ἤτοι ἕτοιμον À καὶ CD, om. τὸν [πᾶσιν ἀδεῶς ACD: Ποσειδῶ 
(ἐδδῶνα EQ) δὲ ὡς ΒΕ 21 ἐκκείμενον ABEQ: προέκειτο C 
ἔκειτο Ὁ || ἢ] ἄλλως 1) B 22 αὐτῷ (-τοῦ E) Tv. CEQ 

6 

15 

20 



Olymp. I 105—119 43 

112. Πισάτα παρὰ πατρός: τοῦ Οἰνομάου τῆς ABCDEQ 
Πίσης βασιλεύοντος. 118 CD 

113. εὔδοξον: ἤτοι τὴν ἔνδοξον. ἢ τὴν συνετὴν, ABCDEQ 
ἀπὸ τοῦ εὖ δοξάζειν. 115 CD 

5 114. ἐγγὺς δ᾽ ἐλϑών: ἀντὶ τοῦ τὲ τὸν δέ παρέλαβεν. ABEQ 
115. ἐν ὄρφνα: ἐν νυκτί. A 
116a. ἄπυεν: ἐφώνει. προσεκαλεῖτο. τουτέστεν ηὔξατο ABEQ 

τῷ Ποσειδῶνι ὃ Πέλοψ. isaBE — b. βαρύκτυπον δὲ εἶπε PQ 
τὸν Ποσειδῶνα ἀπὸ τοῦ κτύπου τῆς ϑαλάσσης. 118 PQ 

10 117a. ὁ δ᾽ αὐτῷ παρὰ ποδὶ σχεδὸν φάνη: τὸ ἕτοι- ABCEQ 
μον τῆς τοῦ ϑεοῦ ἀκοῆς δεδήλωκεν. 110. b. εἴποιμεν ABCDEQ 

ἂν αὐτὸν προσκαλεῖσθαι τὸν Ποσειδῶνα ἤτοι ὡς ἐραστὴν 
ἢ ὡς τῆς ἱππικῆς προεστῶτα καὶ δυνατῶς ἔχοντα τέχνῃ πρὸς 
τὸν ἄϑλον συμβαλέσϑαι. 106 A 1095 Ὁ 113 BE 118 Ὁ 111fQ 

15 118. σχεδὸν φάνη: οὐ τοπικῶς τὸ σχεδὸν, ἀλλὰ vo- ABCDEQ 
πικῶς πρὸς τὴν φωνὴν ἀκούσας τοῦ Πέλοπος. 139?A n E 

119a. τῷ μὲν εἶπεν: ὃ μέν ἀντὶ τοῦ μήν᾽ οὐ γὰρ ABCDEQ 
ἀνταποδίδοται πρὸς αὐτό" ὃ μὲν εἶπεν, ὁ δὲ ἤκουσεν. 
b. φίλια δὲ δῶρα Κυπρίας, τὰ προσφιλῆ δῶρα τῆς 

80 ᾿ἀφροδίτης εἰ εἰς χάριν τινὰ γίνεται" ἀντὶ τοῦ εἰ χάρις 
ἐραστοῦ πρὸς ἐρώμενον. ὁ. ἢ Κυπρίας, τοῦ γάμου, ἵν᾽ 

1 παρὰ πατρός οἵα. Α ἢ περ E 2. Πίσσης CEO* 8 ἤτοι 
τὴν ἔνδοξον ἢ τὴν συνετὴν AC(D? mutil): frei T v (&vti6too- 
φὴν add. ,B συνετὴν ἢ τὴν εὔδοξον ΒΕ (εὔδοξον) io Cam 
εὔδοξον ἤτοι τὴν συνετὴν Q0, add. ἢ τὴν ἔνδοξον post δοξά- 
ξειν 5 l om.E| τόν ΑΕ: τὸ Bv τὸ ἐν Q 7 1] ἄπυε(ν) 
βαρύκτυπον Qr 10 l. sic À: éroiuov B ἄλλως ivoiuov EQ 
om. C || ἑτοίμως E 12 ἂν om. ΒΕ || 7o] ἢ CD om. à 
13 ἱππικῆς om. E ἔχοντα πρὸς νὴ (πρὸς τὸ om. D) συμβ. αὐτῷ 
πρὸς τὸν (τὸ D) ἄϑλον τέχνῃ, τινί C(D) | τέγνη Ε 14 τὸ &8- 
λον DEv 15 φάνη om. ΒΕΙ͂ || τοπικῶς] χρονικῶς Qv. Cfr. 
En χρονικῶς xol τοπικῶς Eo 16 τοπικῶς ΑΒΕ prave: τυπι- 
κῶς UD χρονικῶς cj. Chr. Schneider 16 πρὸς corrupt. vid. | pest post 
φωνὴ» dist. B || ἀκολουθήσας Ὁ 17 ἕειπε(») CDU || ὁ] 
Q(D abest) τῷ C? || μήν] δέ CD? 18 ἀνταποδίδοται βίο). 
-δέδοται AEQ. || αὐτὸ — ἤχουσε) τὸν μὲν ὁ δὲ CD αὐτὸ ABO: 
αὐτὸν Ev 19 φίλια ---- Κυπρίας om. CD 20 εἰ εἰς χ. τ. γί- 
νεται &nte τὰ πρ. irp. CD || τινὰ] τινά σοι CD ἐς εἰ | don] εἰς χά- 
οιν DE 21 ἢ δῶρον Κυπρ. τὸν γάμον λέγει C 
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ἢ εἴ τίς σοι χάρις ἐστὶ τοῦ ἐμὲ γῆμαι, σύμπραξον ἡμῖν. 
d. ἄλλως᾽ εἴ σοι κεχαρισμένος ἐστὲ τῆς ᾿Ιπποδαμείας ..... 

| καὶ εἰ μὴ μέλλεις ἐναντιοῦσϑαι τῷ ἔρωτι τῷ πρὸς τὴν “ππο- 
ABEQ δάμειαν. ταύτην γὰρ φίλια δῶρα ᾿Αφροδίτης εἶπεν. 6. ὃ 

νοῦς εἰ τὰ τῆς ᾿ἀφροδέτης δῶρα εἰς χάριν γένεται, ἄγε τὸ 5 
τοῦ Οἰνομάου δόρυ πέδασον. ! 

Be — 122a. (τέλλεται:) ὑπάρχει. 
ABCDEQ 122b. πέδασον ἔγχος: καάτασχε, ἐμπόδιδον τὸ τοῦ 
ABCEQ Οἰνομάον δόρυ. | δόρυ γὰρ μεταχειριξόμενος ἐπεδίωκε 

προηγουμένους τοὺς μνηστῆρας καὶ συμποδέσας ἀνήρει. 10 
ABCDEQ [ὥς που καὶ ᾿“πολλώνιος μαρτυρεῖ (1, 152)" 

Ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντε, 
καὶ τὸν μὲν προπάροιϑε Πέλοψ ἴθϑυνε τινάσσων 
ἡνία᾽ σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις ᾿Ιπποδάμεια. 
τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἔππους, 15 
σὺν τῷ δ᾽ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπώς 
ἄξονος ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο. 
πέπτεν ἐπεσσυμένος Πελοπήια νῶτα δαΐξαι. 191 A 

11—18 Tzetzes ad Lyc. 156 

1 εἴ τις ΑΒΌΘ: εἴτε Cv ὅτις E 1d μοι CD ἃ ἄλ- 
log] 3] καὶ οὕτως BCD ] ei] εἰ μὴ CD qj κεχαρισμένος Αδ 
&best): κεχαρισμένον BEv; unde «ὦν τῆς Ἵππ. h (| ἐστὶ] ἐστὶν 
ὁ γάμος olcos ὁ P ἐστὶν ὁ γάμος b || ἑσρποδρομίας (t posterius 
in ras.) E || post "Isa. add. ó ἔρως CD ὁ γάμος € — 8 τῷ πρὸς 
πρὸς E τῷ κατὰ PO | τὴν ᾿1ππ.] αὐτὴν CD 4 ταύτην ACD: 
ταῦτα BO ταῦτ(ά) ἐστι E ἢ Ἀφροδίτης] Κυπρίας PO | post εἶπεν 
add. πέδασον τὸ τοῦ Olvoudov ἔγχος ἵνα κρατήσω αὐτοῦ PQ 
4.ὅ ὁ δὲ νοῦς A || post δῶρα add. ἐραστά σοι καὶ v — 8 lom: 
CD || κατάσχες Beck  κάτασχε καὶ ἐμπ. CD || ἐμπόδισον ACDO: 
ἐμποίησον B συμπόδισον E ἐμπέδησον v | τοῦ om. B 9 δόρυ 
γὰρ om. E|| ἐπέδωκε E ἐδίωκε v 10 συμποδίσας AE: συμστο- 
δίων 11 που] πα Ὁ περ Εὔν 12 δύο CEQ || πεπονείατο 
AEQr || δηριόωντες (supra ó c) ἃ δηριάωντες Vr? ὁκριόωντε C 

18 τὸν] τὰ CD 14 ἡνίων E || ἔσχε C'(D] 15 τὴν BI 
ἵππον CU 10 προτελὸ Ε 17 ἀγνύμενοι oi Β 18 πέπτον 
ἐπεσσύμενοι B ἵππος ἑπεσσύμενον E | νῶτα] ἄνω E | δαΐίξαι] 
τινάξαι δαΐξει B 
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122e. πέδασον ἔγχος: ᾿Αμμώνιος ἔγχος Οἰνομάου τὸ AQ 
ὥρμα ἤκουσεν. 119A 

1268. ἐς ζλεν: εἰς Ὀλυμκίαν᾽ ὅτε τὸ χωρίον τῆς Ἔλι- A 
186 

δ 126 b. χράτει δέ πέλασου: τῇ νίκῃ δὲ πέλασον, ἵνα Η0 
κρατήσω αὐτοῦ. im^ | 

127a. ἐπεὶ τρεῖς ve καὶ δέκα ἄνδρας ὀλέσσας: ABCEQ 
καὲ ἐν ϑρήνοις τὸν αὐτὸν ἀριϑμὸν τίϑησι τῶν ὑπὸ τοῦ 
Οἰνομάου ἀναιρεϑέντων μνηστήρων (fr. 135). | πέφνε δὲ ABC(D)EQ 

10 τρεῖς καὶ δέκα ἄνδρας τετράτῳ δ᾽ αὐτὸς πεδάϑη. 129 EQ 
127b. [τρεῖς τε καὶ δέκα ἄνδρας ὀλέσας: of ἀν- ABCEQ 

αιρεϑέντες οὗτοί εἶσι" Μέρμνης᾽ ᾿Ιππόϑοος᾽ Πέλοψ ὁ Ὀπούν- 
τιος᾽ ᾿Ακαρνάν' Εὐρύμαχος" Εὐρύλοχος" «Αὐτομέδων᾽ “άσιος᾽ 
Χάλκων᾽ Τρικόρωνος᾽ ᾿Αλκάϑους ὁ Πορϑάονος᾽ ᾿Δριστόμαχος᾽ 

15 Κρόκαλος. τούτῳ τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἀπολομένων μνηστήρων καὶ 
Ἡσίοδος (fr. 165) καὶ Ἐπιμενίδης (xn rv, 406) μαρτυρεῖ: 
e. τινὲς δὲ οὕτως αὐτούς φασι ιε΄" Πέρμνην᾽ ᾿Ιππόστρατον᾽ Aio- 

. Δοπέα᾽ Πείραντα᾽ ᾿Δἀκαρνᾶνα᾽ Ἱππομέδοντα᾽ MAxá00vv: Εὐρύα- 
Aov: Εὐρύμαχον Κρόκαλον᾽ Axgóxouov' Σκόπελον᾽ Δυκούριον᾽ 

11— p. 46,6 Paus. 6, 21, 10. 11 (Hes. fr. 165) 

1 1l] Οἰνομάου χάλκεον ἔγχος {ἃ | ἀμμῶνιον αὶ (ov cp., ft. 
postea add.) || Évvog cj. Bergk?, Lehrs p. 1 3 ἐς O4. A 
7 l sic A(D): τρεῖς καὶ δέκα B τρισκαίδεκα E om. Q, add. 
οὗτος δὲ ὁ ποιητὶξςᾷἨ —— 8 θρήνοις] ϑρόνῳ E || αὐτὸν] ιγ΄ ἃ 
9.10 καὶ οἱ μὲν πέφνη δεκατρεῖς .... (exes.)róg πελάσθϑη ὡς 
καὶ ἡσίοδος οἱ δὲ πεντεκαίδεκα. ἄλλοι δ᾽ ἕξ κτλ. (vid. 46, 5) D || 
πέφνε δὲ] πέφνεον E 10 τρεῖς xal ϑέκα ΑΒ: δεκατρεῖς CD 
τρισκαίδεχ(α) EQ || τετράτῳ Porph. δὰ K 252 (p. 148, 18 S8): 
τετάρτῳ ABC τέταρτον (xo in ras.) E || πεδάϑη B: πελάϑη AQ 
σελάσϑη CD πεδώϑη E — 111] om. AC δὲ (post oi) add:; ἐπεὶ 
τρεῖς Q 12 εἶσι) ././. Al Mégung Q0 Μάρμαξ Paus. || 'Exvzó- 
ϑεος ἘΠ ὁ Ὀκπούντιος B: ὁπούντιος AEQ ὁ πόντιος 0C 13 46- 
τεμέδων E 414 Τρικόλωνος Paus. [ Παρθϑάωνος € Thom. 87,3 
Ab. Παρϑάονος v (ML Pausaniae) 16 Κρόταλος Ῥαῦπ. [| τού- 
vo] τούτων E | ἀπολλομένων (sic) ΑΕΒ: ἀπολωλότων B 
15.16 xel Ho.] ὁ Ho. E | συμμαρτυρεῖ Qv 17 αὐτοὺς ΑΘ": 
om. | Méeu»o» E 18 Πρίαντα Paus. || Ἀκαρμάντα Β καρᾶνα € 

19 4vxo)Qyo» v Paus. 
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ABEQ oiov: Χάλκωνα. d. τινὲς δὲ τοὺς εγ΄ οὕτως" Μέρ- 
pvova' ἹἹππόϑοον᾽ Πέλοπα τὸν Ὀπούντιον᾽ Εὐρύμαχον" 
Εὐρύλοχον᾽ ᾿Ἱππομέδοντα᾽ “άσιον᾽ Χαλκωνα᾽ Αἰόλιον᾽" Τρι- 

AB(DEQ κόρωνον᾽ ᾿Δκαρνᾶνα᾽ ᾿Δλκάϑουν᾽ ᾿Δριστόμαχον. ^ e. ἄλλοι 
δὲ ἕξ εἶναι λέγουσιν οὕτως" Τρικόρωνον᾽ ᾿Αριστόμαχον᾽ 
Κυριάνοντα᾽ «Αἴολον᾽ Πελάγοντα᾽ Κρόνιον. i119 E 127*Q 

ABCDEQ 1298ἃ. ὁ μέγας δὲ κίνδυνος: ὃ περὶ τῆς ψυχῆς δη- 
ABCEQ λονότι. — b. οἷον, οὐδεὶς ἄναλκις ὑπομένει περὶ τῆς ψυχῆς 

κινδυνεύειν, ἀλλ᾽ ἔστι τὸ τοιοῦτον ἀνδρὸς ἀλκίμου. ὅμοιον 

τῷ παρ᾽ Ὁμήρῳ (M 346)" 
σοὶ δ᾽ οὐ δέος ἔστ᾽ ἀπολέσϑαι" 

οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήιος οὐδὲ μαχήμων. 

e. ἄλλως᾽ τὰ δὲ ἐπικίνδυνα τῶν πραγμάτων οὐ δεῖται 
ἀτόλμων καὶ ἀϑλίων ἀνθρώπων. ἃ. ἢ οὕτως τὸν ἀν- 
δρεῖον μέγας κίνδυνος καταλαμβάνει. 

ABCDEQ 131a. ϑανεῖν δ᾽ οἷς ἀνάγκα: ἐν δὲ τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις. οἷς ἐξ ἀνάγκης τὸ ϑανεῖν, διὰ τί δή τις ἄδοξον 
τὸ γῆρας ἐν ἀφανείᾳ καὶ ἀδοξίᾳ καϑεξόμενος τήκεε καὶ 

AB(CEQ καταναλέσκει μάτην, πάντων τῶν καλῶν | ἀμέτοχος ὑπάρ- 
χων; b. ἄλλως" οἷς ἀποθανεῖν ἀνάγκη, τί καί τις καϑε- 
ξόμενος ὑπὸ τοῦ ἀνωνύμου γήρως ἕψοιτο; τὸ δὲ ἐν σκότῳ 
καϑήμενος, ἀντὶ τοῦ ἀκινησίᾳ καὶ ἀκλείᾳ καϑεστώς. 
c. ἄλλως" εἰ δεῖ ἀποθανεῖν τὸν ἄνθρωπον, ἄξιον αὐτὸν 

ABCDEQ γενναίως ἢ ἀγεννῶς βιώσαντα τελευτᾶν. ἃ. ἕψοι δὲ, 
ἀντὶ τοῦ ἕψοιτο᾽ οὐ γὰρ ἕψει τις τὸ γῆρας, ἀλλ᾽ ἕψεται 

1 Λάγιον AC || Χάλκωνα CE: Χάληναν. vel Χάλκναν Α Δά- 
κωνα B Χαλκώδοντα Paus. 1.2 Μέρμνον Δ ΕΒ 2. Ἱππόϑεον E 

8 Εὐρύχολον Βν} 4ἴἶολον Qv δ8. 4 Τρικόρωνα B Τρικό- 
ρανα E 5 ξξ] ἑπτὰ ΕΘ | οὕτως om. ΒΕῸ 6 Κυρίανον A** 
7.8 δηλονότι CD: δῆλον δῆλον ἐστί Α om. ΒΕθν 8 περὶ τ. qj. 
del. Chr.Schneider 9 ἔστι om. BE 9.10 ὕμοιον τῷ] οἱ μὲν τῶν 
E 11 οὐ] οὐδξ οὐδὲὲν 12 μαχήμων AB?*: μαχίμων B**CE 
μαχίμη Qr 18 ἐπικινδύνου E 16 ἀνάγκα om. Ὁ) 17 οἷς 
om. v, unde 16. εἰ pro ἐν cj. b] ví] τὸ E 18 τήκοι et 19 κατα- 
ναλίσκοι C** 19 μάτην] om. B μάλιστα E | πάντων] πρό- 
τῶν Ἐδν || μέτοχος E 21 γέρως E || σκότει ἢ 28 sq. γεν- 
ναίως αὐτὸν Ε 25 ἔψει À: For (o ex corr. Q) 

10 

15 

25 
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ὑπ᾿ αὐτοῦι͵ | e. ἀνώνυμον δὲ, τὸ ἐν ἀπραξέᾳ xol ABEQ 
ἀχλεὲς ὑπάρχον. [Ἃ{ ἄλλως" ἐπειδὴ πρόκειται τὸ ἀπο- 9 
ϑανεῖν, διὰ τί μὴ μετὰ δόξης τελευτῶμεν, γενναῖον τι τολ- 

μῶντες ; 
5 134a. ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεϑλος: ἀλλ᾽ ἐμοὲ μὲν ABCDEQ 
ὑπὲρ τοῦ γάμου κινδυνεῦσαι πρόκειται, σοὶ δὲ τῇ γνώμῃ 
τὸ πέρας ἐπιϑεῖνα.. Ὁ. ἄλλως" ἐάν τε συμπράσσῃς, ὦ Πό- 
σειδον, ἐάν τε μὴ, ἐγὼ ὑπομενῶ τοῦτον τὸν &Olov τοῦ γά- 
μου. 187A 

10 135. τὺ δὲ πρᾶξιν φέλαν: σὺ μέντοι δίδου τὴν ví- A 
κην καὶ τὴν εὐπραξίαν. 13 

137a. ὡς ἔνεπεν: οὕτως εἶπεν. ς 
137b. οὐδ᾽ ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι: ἀντὶ τοῦ, ABCDEQ 

οὐδὲ ἀκράντων ἐπῶν.  .c. οὐδὲ ἀτελειώτοις ἐφήψατο λόγοις" 
15 παρέσχε γὰρ αὐτῷ ἃ ἐβούλετο" ἐνίκησε γὰρ καὶ ἔλαβε τὴν 

᾿ἹΙπποδάμειαν πρὸς γάμον. 
139a. τὸν μὲν ἀγάλλων ϑεός: τοῦτον μὲν οὖν, ABC(D)EQ 

φησι, τὸν Πέλοπα. κοσμῶν καὶ αὔξων, ἔδωκεν αὐτῷ τό τε 
χρυσοῦν ἅρμα καὶ τοὺς ταχεῖς ἵππους. 

30 139b. ἀγάλλων: κοσμῶν, ὡς ἤδη, ἅτε ϑεὸς, πεπεισ- AB(C)EQ 
μένος περὶ τῆς νίκης. 14Ὰ 

139c. (ἀγάλλων:) ποιῶν ἀγάλλεσϑαι ἢ ἀγαλλόμενος. Be 
142a. ἕλεν δ᾽ Οἰνομάου: ἐνίκησεν. A 
142b. .... QOiv»óuaov. ἕλε: ἐφόνευσε. ἢ ἔλαβε τὴν o 

25 ἱπποδάμειαν, ὡς τὸ ἔχω οἰκῶ καὶ συνοικῶ. 
143. παρϑένον τε σύνευνον: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἕλεν. 145 A 
144a. ἃ τέκε λαγέτας 35: ἥτις ᾿Ιπποδάμεια. ABC(D)EQ 

5 1. om. 8 || ἀλλ᾽ (alt.) om. ΒῈν — 5.6 φησι varieadd. CD ὁ τῇ 
γνώμῃ B: τῆς γνώμης Ἶ τὸ πέρας om. Q | τέ] τι E || συμπράσ- 
onc AD: συμπράσῃς BÓ συμπεράσσεις Ε συμπράξης Q 8 ὑπο- 
des E | ἀϑλο»ν] κόπον € 13 ἐφάψατ᾽ Α ἐφάψεται E om. 
CD?[D]Q || ἔπεσι A!'CD: ἔπεσσι À* om. BEO || ἀντὶ τοῦ] ἤγουν CD 

14 οὐδὲ — ἐπῶν om. CD | post ἐπῶν add. ἐφήψατο PQ || 
ἑπῶν] εἱπὼν E bie pH rd ἐφήψατο (ἐφάψατο E) λόγοις AE: ἀτε- 
λειώτων iq. λόγων B(C)D ἀτελειώτοις λόγοις ἐπεχείρησε PO 
15 γὰρ (ali.)] δὴ E 18 ἔδωκεν] ὁ ϑεὸς ἔδωκεν θ ἔδωκε φησὶν 
Bv 383 £s A*  24init. scholii exesum 2421 1] ἃ τέκεν CD 
ἃ τέκε Ady. 8. || Ἱἱπποδ. --- p. 48, 6 οὕτως om. lac. rel. D 
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b. λαγέτας, ἡγεμόνας. τῶν λαῶν ἡγουμένους. c. λέγει δὲ 
᾿Δτρέα᾽ Θυέστην᾽ Πιτϑέα᾽ ᾿Δἀλκάϑουν᾽ Πλεισϑένητν᾽ j- 
emo». ἃ. ἄλλως" ᾿Ατρεύς᾽ Θυέστης AlxáOovsg" Ἵππαλκ- 
uog* Πιτϑεύς᾽ Δίας" 4) Χρύσιππος, ἐξ ̓ Φξιόχης νύμφης καὶ 

 Ἠλεισϑένης, ἐξ ἄλλης. — e. τενὲς δὲ οὕτως ᾿4τρέα᾽ Θυέστην᾽ 5 
“ἽἽππαλκμον᾽ Ἠλεισϑένην᾽ Πιτϑέα Πέλοπα τὸν νεώτερον. 126A 

Bé! 144} (λαγέτας:) ἡγεμόνας. 
A 1146. ἀρεταῖσι μεμαότας: ἐπιθυμοῦντας τῆς ἀρετῆς 
καὶ ταύτης ἀντεχομένους. 148 

ABCBEQ 146a. νῦν δ᾽ ἐν αἱμακουρίαις: Βοιωτεκὴ 4 φωνή. 10 
Βοιωτοὶ γὰρ αἷμακουρίας τὰ τῶν γῶν ἐναγέσματα λέ- 
γουσιν. — b. ὁ δὲ νοῦς ἐπὶ δὲ τοῦ καρόντος ὁ Πέλοψ 
ἐναγισμοῖς καὶ ϑυσίαις τελευτήσως τιμᾶται παρὰ τοῖς τοῦ 
ione) ῥεύμαδι περισημότατον ἔχων μνῆμα παρὰ τῷ πο- 
λυξένῳ βωμῷ. c. περιφραστικῶς οὖν ταῦτά φησιν ἀντὶ τοῦ 15 

Q ἀπέϑανεν. 9. ἃ. ἄλλως" αἱμακονυρίαες: τοῖς μεϑ᾽ αἴ- 
μάτων γινομένοις ἐναγισμοῖς. κατ᾽ ἐνιαυτὸν δὲ ἐγένοντο τῷ 
Πέλοπι, ὡς καὶ τοῖς λοιποῖς. ἡἣ δὲ ἐτυμολογία ἀπὸ τοῦ 
κορέννυσϑαι τὰς ψυχὰς αἵματος. 

A 148. πόρῳ κλιϑείς: τῷ ῥεύματι. we zo 
ABCDEQ 149a. τύμβον ἀμφίπολον ἔχων: τινές φασε μὴ 

μνῆμα. ἀλλ᾽ ἱερὸν εἶναι τοῦ Ἠέλοπος, καὶ πρὸ τοῦ Διὸς 

1—6 sch. Eur. Or. 5. Tzetzes exeg. Il. 2 68 89. mant. 
prov.2,94 10 Hes. αἱμακουρίαι. EM 85,7. Greg. Cor. p. 215 

21 Paus. 5, 18, fsq. 

1 λαγότας] λεγέτας E. τέτοκεν C | 8E varie add. Cv || ἦγε- 
uóvog καὶ ἡγουμ. v. 4. ΘΒ || ἡγουμένους) oblitteratum repet. A, 
prius frustra conatus supra scribere; ἡ γὰρ μόνη E || post ἡγου-. 
μένους (posi λαῶ» (0) add. ivexe BEO (post Izzod. v) 2 Ἡλει- 
σθέρη h — 3.4 Ἵκπαλκοσς E “Ἱππαῖλμος C (sch. Or., mant. prov.) 
Ἱππάλκιμος Leutsch 4 (é&x» Δίας B|| νύμφης] νόϑορ m. prov. 
Tzetzes l Ll et Chil 1, 417 4 Πλεισϑένρη A] Πιτθέα om. E|| 
post γοώτερον add. διὰ τὸ dv μέσῃ εἶναι τῇ πόλει À (cfr. 1495) 

ὃ μεμαῶτας vel -τῷ A*^ 18 ἐραγίξζων E|| τοῖς om. E 
14 περίσημον B σῆμα CD 15 οὖν om. CB || ταῦτα --- τοῦ 
om. ΒΈΒ 21 [] ἐν δὲ (τῷ) τύμβον ἔχων ΟΡ ἐν δὲ τῷ τύμ- 
Bo D || τενές — 22 ἱερὸν ΒΕῸ Thomas 98, 11 Ab.: τερές φασε 
μνῆμα, ἄλλοι ἱερὸν À oi μὲν μνῆμα, ἄλλοι δὲ ἱερὸν CDF 
22 εἶναι] om. B. εἶναι φασὶν Ὁ do φασι D 
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αὐτῷ τοὺς ᾿Ηλείους ϑύειν, | τοῦ Ἡρακλέους πρώτου κατὰ ABCEQ 
τιμὴν τοῦτο πεποιηκότος. Ὁ. ἀμφίπολον δέ τινες τὸν περι- 
πολούμενον, διὰ τὸ ἐν μέσῃ εἶναι τῇ πόλει" of γὰρ οἰκισταὶ 
ἐν μέσαις ταῖς πόλεσιν ἐθάπτοντο ἐξ ἔϑους. c. ἄλλοι δὲ 

5 πολούμενον ὑπὸ τῶν ἀγωνιζομένων᾽ ἐν γὰρ τῷ σταδίῳ ἐστὶν 
αὐτῷ ὃ τάφος. d. περιπολούμενον, ὡς τῶν ἐπιφοιτών- 
τῶν διὰ τὸ ἄγαν τῆς κατασκευῆς ἐκπρεπὲς κύκλῳ περιιόν- 
τῶν καὶ ϑεωμένων. ο. ἔνιοι δὲ ὅτε of δρομεῖς εἰς τὸν ABCDEQ 
τάφον τοῦ Πέλοπος ἔκαμπτον. 

19 149f. (ἀμφίπολον: διὰ τὸ ἐν μέσῃ εἶναι τῇ πόλει. A 
150a. πολυξενωτάτῳ παρὰ βωμῷ: ἔνιοι μὲν οὖν ABCDEQ 

ἐνόησαν, ὅτε πολύξενόν φησι τὸν βωμὸν τὸν παρὰ τῷ τάφῳ 
τοῦ Πέλοπος ἑστῶτα διὰ τὸ πλῆϑος τῶν εἰς τὴν Ὀλυμπίαν 
στελλομένων ἀγωνιστῶν τε καὶ ϑεατῶν, καί φασι τὸν ἑστῶτα 

15 παρὰ τῷ Πέλοπος τάφῳ βωμὸν Πέλοπος εἶναι, ἔνϑα αὐτῷ 
τὰ ἐναγίσματα γίνεται. — b. οὗ δὲ οὕτως" ὅτε Ἴαμος ᾿4πόλ- 
λωνος παῖς παρὰ τοῦ πατρὸς τὴν μαντικὴν λαβὼν περὶ τῆς 
ἱερωσύνης ἔλεγε τοῖς ἐρωτῶσι. διὰ τὸ πλείστους οὖν ξένους 
τῆς μαντικῆς ἕνεκεν ἀφικνεῖσθαι, πολυξενώτατον εἶπε τὸν 

30 βωμόν. | καὶ τοῦτον τὸν βωμὸν Διὸς καὶ Πέλοπος λέγουσιν ABEQ 

τ-----------. 

1 αὐτῷ] αὐτοὺς E| Ἡρακλέος ΒῸ 2.8 τὸν περιπ. om. A] 
περιπολήμενον E 8 εἶναι] οὖν E || o£ —4 ἔϑους om. C 4 ἔθα- 
zov B || ἐξ ἔϑους] ἰξέσϑαι E || δὲ ABCD: δὲ ἀμφίπολον τὸν POb 

5 πολύμιον E τὸν περιπολούμ. Thom. 98, 15 Ab. || ὑπὲρ E 
γὰρ] γῆ E|| ἐστὶν om. CE 6. αὐτῷ B: αὐτοῦ A(C)0 αὐτῶν E 
sch. d praem. ἢ AC. ἄλλως ἀμφίπολον Β τύμβον ἀμφ. EQ 
7 τῆς κατασκευῆς om. E || ἐκπρεπὲς A(C): εὐπρεπὲς Bü ἐκπρέ- 
zxzovE 7.8 περιόντων CE. 9 τάφον BEQ: τύμβον ACD 11 πο- 
λυξενοτάτῳ ΒΟΌΘ σπολυξενώτατον E | παρὰ βωμῷ] om. CDO 
περὶ βωμοῦ Ε 11 οὖν — 12 φησι) πολυξενότατον ἐνόησαν C 
(D? exes.)|| οὖν om. E 12 φασι [D]EO || περὶ [D] E (O)r (corr. iam 
Beck) || τύμβῳ D 18 ἑστῶτα om. Bv || vk Ὀλύμπια CD 16 τῷ 
A'C»*0: τ(ῷ) vel τί(οῦ) ΒΡ τοῦ E τὸν C*D ἢ Πέλοπι (9^ | τάφῳ 
Schneider: αὐτοῦ ACDEQO om. Βν| βωμὸν CDEO: βωμῷ ΑΒΕΚΙ 
Πέλοπος AC(E*??)K: Πέλοπα B[D]Üv αὐτῶν E 16 oi] ἕνιοι 
Bv ἢ ἴαμβος Bv (corr. Beck) 17 περὶ] παρὰ À 18 διὰ τὸ 
πᾶ. οὖν Ό: ὃ. τὸ πλ. εἶναι AE ὃ. τὸ πλ. γοῦν CD. διὰ γοῦν τὸ 
zÀ. Bv. Cfr. Lehrs Pindarsch. p. 198 19 ἕνεκα ἃ || πολυξενό- 
τατον ΒΟ. 20 τοῦτον τὸν] τοῦτον Βν 

ΒΟΗΟΣ, IX PINDABUM ed. Drachmann. 4 
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οἵ ταύτην τὴν ἐξήγησιν ἐκδεξάμενοι. c. ἐπεὶ πολλοὶ ξένοι 
εἰσρέουσιν εἰς τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα βωμὸς γὰρ ἐν Πίσῃ, 
ἐφ᾽ ὃν ϑύουσι πάντες of ξένοι. 

ABCDEQ 114. τὸ δὲ κλέος τηλόϑεν δέδορκεν: Ó νοῦς τὸ 
δὲ τῆς Ὀλυμπίας κλέος ἄνωθεν ἀπὸ τῆς τοῦ Πέλοπος oi- 
κήσεως ὁρᾶται᾽ ὡς ἐκείνου τὸ τέλειον τῷ Ὀλυμπιακῷ ἀγῶνι 
περυϑέντος. — b. τὸ τηλόϑεν χρονικῶς ἀκουστέον. ^ c. τὸ 

AB(OEQ δὲ δέδορκεν, ἀντὶ παϑητικοῦ τοῦ δέρκεται" | ἵν᾽ ἧ, δρᾶται. 
d. τουτέστι πανταχῆ βλέπεται καὶ δρᾶται ὁ Ὀλυμπιακὸς 

ἀγών. ἰδίως δὲ τὸ δέδορκεν ἐξενήνοχεν ἀντὶ παϑητικοῦ τοῦ 
βλέπεται. e. ὅτι μακρόϑεν ὁρᾶται τὸ κλέος καὶ εἰς δεῖξιν 

ABEQ πέπτε. [Ἃ ἄλλως" τηλόϑεν δέδορκε: τουτέστι πανταχῆ 
BE βλέπεται xol βοᾶται ὃ Ὀλυμπιακὸς ἀγών. | τὸ γὰρ δέδορκεν, 

ἀντὶ παϑητικοῦ τοῦ βλέπεται. 
ABCDQ — 154a. ἕνα ταχυτὰς ποδῶν: πρῶτον γὰρ εὑρέϑη δρό- 

μου τὸ ἄσκημα, καὶ ἡ πρώτη ϑέσις τῶν Ὀλυμπίων δρόμου 
ἦν τὸ σχῆμα. 

BEQ 154b. ταχυτὰς ποδῶν ἐρίξεται ἀκμαί τ᾽ ἰσχύος: 
ABCDEQ ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἐρίξεται. ο. ὁ δὲ νοῦς ἔνϑα πρὸς ἀλλήλας 

15 

ἐρίξζουσι. xol φιλονεικοῦσιν αἴ τῶν ἀκμαίων ἰσχύες, o? ysv- 20 
ναίως πρὸς τοὺς πόνους χωροῦσι. ἃ. τὸ δὲ ἀκόλουϑον, 
αἵ ἀκμαῖαι ἰσχύεςς. ^ e. ἀντὶ τοῦ, ἔνϑα γένονται καὶ δρό- 

2 dep E 3 ἐφ᾽ ὃν Bv: ἀφ᾽ ὃν E ἀφ᾽ οὗ Α ἐφ᾽ οὗ Ob 
4 l. sic Α: τηλόϑε(ν) δέδορκεν ΒΕΘ τὸ δὲ κλέος C[D] || ὁ νοῦς 

om. AC[D] 5 δὲ] δὲ περὶ E 0m. ἢ || Ὀλυμπιάδος Gb. Ὀλυμπια- 
κῆς ἀγωνίας C ἢ ἄνωϑεν] τηλόϑεν καὶ ἄνωθεν CD || τῆς om. E 

6 τέλειον] τέλος καὶ E 7 περιέϑετο E || sch. b. praem. ἄλλως 
vnAó9(ev) BÜ ἢ ACD ἄλλως Ε || τηλόϑε BE 8 ἀντὶ) ἀντὶ τοῦ AE 

9 τουτέστι πανταχῆ (-χοῦ θ) AEQ: ἁπανταχῆ Bv || βλέπεται καὶ 
ὁρᾶται ÀE ὁρᾶται καὶ βλέπεται Q0: βλέπεται καὶ ἀκούεται Bv 
βλέπεται Beck 10 δὲ] τε C om. Εἰ] δέδορκας E? (ras.) || ἐξενήνοχας 
BE? (ras.) | ἀντὶ — 11 βλέπεται om. AC 10 ἀντὶ] ἀντὶ τοῦ EQ 

12 ἄλλως — τουτέστι) ἢ ὅτι À || δέδορκεν B || τουτέστι EQ: ἀντὶ 
τοῦ B || πανταχοῦ AE 18 βοᾶται] ὁρᾶται Schroeder | γὰρ B: δὲ E 

14 ἀντὶ B: ἀντὶ τοῦ E 1 ἕνα om. B || ταχύτας C!D [| πρῶ- 
vov] ὅτι πρῶτον CD — 15.16 τοῦ δρόμου ΚΒ 18 cay. ποδ. ép. 
om. EQ 19 ὁ δὲ νοῦς om. BEQ 20 καὶ gi. om. CD. 20 α 
—22 τοῦ om.D 20.21 αἱ et χωροῦσαι b. 22 ἀκμαῖαι À: ἀκμαὶ 
αἱ || ἀντὶ τοῦ] τουτέστιν. A om. C || γίνονται) om. Bv γὰρ EQ 
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Lor καὶ πάλαι | καὶ παγκράτια καὶ πυγμαί" τοῦτο ydo ἐστι ABCEQ 
τὸ ϑρασύπονοι ἀκμαὶ ἰσχύος. 

1578. ὁ νικῶν δὲ: ἐξωϑεν ἀκουστέον τὸν Ὀλυμπια- ABCDEQ 
κὸν ἀγῶνα. b. ὁ νικῶν εὔδιον καὶ ἡδὺν τὸν λοιπὸν ἔχει 
βίον. ὡς τοῦ τέλους τῶν ἀγωνισμάτων ἐν τῷ Ὀλυμπιακῷ 
ὄντος | ἀγῶνι. καὶ τοῦ νικήσαντος ἔχοντος τὸ τέλειον τῆς ABCEQ 
δόξης. c. ἄλλως᾽ ὁ νικῶν δὲ τὸν λοιπὸν αὐτοῦ βίον ABEQ 
διάγει ἐν τῇ γῇ μέλι δεούσῃςΎ d. (μελιτόεσσαν εὐδίαν: 
ἀντὶ τοῦ, [ἔχει] ἡδεῖαν ἀνάπαυσιν. 6. ἄλλως" ἀμφίβολον 

10 πότερον ὃ νικῶν τὰ Ὀλύμπια εἰς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον 
ἐν εὐδίᾳ ἐστὶν ἕνεκα τῶν ἄϑλων᾽ olov, ἕνεκα τοῦ νικῆσαι 
τὰ Ὀλύμπια ἐν εὐθυμίᾳ ἐστὶ, πολλάκις μέντοι εἴωϑε δι᾽ 
ἑτέρας συμφορὰς λυπεῖσϑαι᾽ ἢ οὕτως᾽ ὃ νικήσας τὰ Ὀ)λύμπια BEQ 
ἕνεκα τῶν ἄλλων ἄϑλων ἐν εὐδίᾳ ἐστίν᾽ οὐκέτι γὰρ φιλο- 

16 δοξεῖ οὐδὲ ἐπιϑυμεῖ νικῆσαι ἕτερον ἀγῶνας. — f. ἄλλως᾽ Ó 
νικῶν iv εὐδία διάγει ἡδόμενος ταῖς νίκαις. 

158. (μελετόεσσαν εὐδίαν: ἡδεῖαν ἀνάπαυσιν. Βεὶ 
159a. τὸ δ᾽ αἰεὶ παράμερον ἐσλόν: oí ἄνϑρωποι BCDEQ 

τῶν ἔμπροσθεν πεπραγμένων ἀγαϑῶν οὐκ εἰώϑασι μεμνῆ- 
20 ὅϑαι. ἀλλὰ τὸ παρ᾽ ἡμέραν ἢ καλὸν ἢ κακὸν σκοποῦσιν᾽ 

σι 

8 Exod. 8, 8. 

1 πάλαι] παλάτ(ια) E | καὶ παγκρ. καὶ πυγμαί om. C || 
πυγμή Ε 2 post ἢ. sch. μελιτόεσσαν εὐδίαν᾽ ἀντὶ τοῦ ἡδεῖαν 
ἀνάπαυσιν E (id. paullo aliter repet. 161) 8]. add. λοιπὸν ἀμ- 
φιβόητον ἔχει Α λοιπὸν add. CD (E, vid. infra) Q. || ἀιούσελον 
ACDO: ἐξακουστέον Bv λοιπὸν ἀκουστέον E 4 ὃ] ὁ γοῦν τοῦ- 
τον Bv; cfr. Lehrs Pindarsch. p. 198 || ἡδὺν c] ἥδιστον Bv 
5 τέλους CD: τελείον 6 và τέλος ἔχοντος E (τέλος et C) 

8 τῇ yj] εὐδίᾳ cj. b || μελιρρεούσρῃ Ε 8 8q. l. addidi, ἔχει 
delevi (om. et v) cum E* (vid. supra 8 vs. 8) 49 ἀντὶ — ἡδεῖαν] 
τουτέστιν ἡδεῖαν ἔχει BÀ || ἀμφίβολον δὲ, om. ἄλλως A [10 σπρό- 
τερον B*^ 11 εὐδίᾳ] ἀδ(εία) E 12 πολλάκι Bv 18 συμφο- 
ρᾶς À || »ικῶν E || τὰ '0] hie def. sch. A (f. 1857); seq. vac. f. 185" 

14 fvexe E ἢ ἀδ(είᾳ ἢ E 16 ἐν εὐδίᾳ B: εὖ EQ 18 αἰεὶ 
CD: ἀεὶ BEQv || ἐσλόν B: ἐσϑλόν E om. CDO || φησι post &»- 
oco. add. CD 19. 20 μνημονεύειν Bv 20 τὸ CD: om. 
BEQv | 7j κακὸν ἢ καλὸν Bv || σκοποῦσιν — p. 52, 2 εἶναι]. 
(lac) τὸ γοῦν... (exes.) γενόμενον κρίνεται μέγιστον D 

4 
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ἑκάστῳ οὖν, φησι, τῶν ἀνθρώπων τὸ παρ᾽ ἡμέραν ywó- 
BEQ μένον κρένεται μέγιστον εἶνα. — b. ἄλλως᾽ τὸ διὰ τῶν 

ἄϑλων παραγινόμενον ἀγαϑὸν παρ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν τὴν 
ἐνεστῶσαν, ἐν ἢ τις ἐνίκησεν, ὕπατον δοκεῖ καὶ μέγιστον 
ἀγαϑὸν τῷ τετυχηκότι. ο. ἢ οὕτω᾽ τὸ παρ᾽ ἡμέραν γινό- 5 

BCEQ μενον᾽ τὰ γὰρ ἐνεστῶτα τῶν μελλόντων προκρένεται. ἃ. ἄλ- 
λως᾽ τὸ δὲ καϑ᾽ ἡμέραν καὶ ἀδιαλείπτως παρὸν τοῖς &v- . 
ϑρώποις &ya90v, τοῦτο ἔξοχον καὶ ὑπεράνϑρωπον γίνεται 

BEFKQ ὠγαϑόν. ο. ἢ οὕτω" τὸ δὲ παρὰ τὴν τοῦ στεφάνον ἡμέ- 
ραν ἀγαϑὸν ὕπατον γίνεται παντὶ ἀνθρώπῳ. ἡ δὲ ἡμέρα 10 

BCDEQ καϑ᾽ ἦν τις στέφεται τιμιωτάτη ἐστίν. — f. ἄλλως ἐάν τις 
πρότερον εὐτυχῇ ἐν τῷ ἄλλῳ βίῳ καὶ πάλιν εὐτυχήσας 
νικήσῃ, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν q ἐνίκησεν ἐπιλέλησται τῶν 

9 προτέρων εὐτυχημάτων. — g. ἄλλως" τὸ γὰρ κατὰ προαίρεσιν 
συμβαῖνον ἀγαϑὸν ὕπατον καὶ μέγιστον γίνεται παντὶ ἀν- 15 
ϑρώπῳ᾽ ὥσπερ καὶ ὁ Ἰέρων ἐπιϑυμήσας νίκης ἐνίκησε καὶ 
ἐγένετο αὐτῷ τοῦτο τὸ παρ᾽ ἡμέραν ἀγαϑὸν κατὰ προ- 
αίρεσιν τελεσϑὲν ὕπατον καὶ μέγιστον. 

BCDEQ 1048. ΔΑἰοληέδι μολπᾷ: ἤτοι ποικίλῃ" ποικίλα γὰρ 
τὰ λυρικά᾽ ἢ Θηβαίᾳ᾽ οἵ γὰρ «Αἰολεῖς ἤκησαν τὰς Θήβας. 530 
b. τινὲς δέ φασιν ὅτι ἄνωϑεν «Αἰολεὺς τὸ γένος ὁ Πίνδα- 
goc' οἱ δὲ ὅτι Αἰολίῳ ῥυϑμῷ διὰ τῆς μουσικῆς χρῆται τῶν 
ποιημάτων. 

BCDEQ — 165a. πέποιϑα δὲ ξένον: ἐμαυτῷ. τὸν “Ἰέρωνα. 
ἐμπεριέχοντα καὶ δύο τῶν καλῶν᾽ ὅ ἐστιν, ἀγαϑὸν καὶ 530 

1 τὰ οὗ γινόμενα E 22 διὰ scripsi: dà 8 .περιγιν. E 
68qq. sch. d post f trp. ΟΕΚ 7 δὲ om. ΟΕΚ| παρὸν Q0 et (post 
ἀνθρώποις trp.) €: παρὰ BEFKv 8 ἔξοχον καὶ ΒῦΘ: ἐξόχως 
“ἘΝ ie: &vOo. codd. 9 περὶ Qv 11 ἐστίν om. Bv 12 13 
προτέρῳ Ὁ || εὐτυχήσας νικήσῃ BO: εὐτυχήσας [ἐνίκησεν] D[D 
(cfr. 18) ἀτυχήσας νικήσῃ E εὐτυχήσῃ νικήσας ΟΕΚ 18 iv — 
ἐνίκησεν om. D | τῇ μέρᾳ 14 προτέρων ΒΕθ: πρώτων D πρώην 
CFK || ἀτυχημάτων E 19 .A4ioAtó. DO || ποικίλα — λυρικά om. 
CD 20 ἔκτισαν C (abest D) 21 ἄλλως praem. EQ φασιν 
om. € φασιν ὅτι om. D || ὅτι] οὕτως E 29 αἰολείῳ νοῦ ἢ 
χρᾶται üv 28 movnudrov Β 24 ξένον om. C (hab. [D]) || 
μαυτῷ Qr: ἐμαυτ(ῷ) Β ἐμαυτὸν Ε ἐμαυτοῦ ἢ zéxov9d φησιν 
ἐμαυτῷ μή τινα ξένον εἶναι ὡς C(D) 26 ἐμπεριέχεται τὰ δύο 
καλὰ CD | ἀγαϑὸν»ν] &y. ὄντα CD 
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δυνάμενον ὃ βούλεται συντελεῖν. | ἐνίοις γὰρ τὸ ἕτερον 
ἠκολούϑηκεν, οὐ τὰ Óvo. b. ἄλλως" πεπίστευκα δὲ καὶ 
πέπεισμαι ἀκριβῶς. μηδένα μὲ ἔτει φίλον τῶν νῦν à 
ϑρώπων ἐγκωμιάσαι τοῖς ὕμνοις ἀμφότερα ἔχοντα. καὶ 

5 ἐπιστήμονα τὰ κατὰ ψυχὴν καὶ σώματος ἰσχὺν τούτου 
ἀνδρειότερον. ὅπερ τὰ δύο τῷ 'IÉoovi πάρεστιν. 
6. ἔνιοε δὲ κατὰ τοῦ Πινδάρου αὐτὸ ἀκούουσιν, ὅπερ καὶ 
μᾶλλον διὰ τὰ ébüc ἐπαγόμενα᾽ ἵν᾿ ἢ τὸ ἐγκώμιον ἐφ᾽ 
αὑτῷ κινῶν ὁ Πίνδαρος, καὶ ὁ νοῦς τοιοῦτος" | πιστεύω BCDEQ 

10 δὲ μηδένα ἄλλον ποιητὴν ἐπιστήμονά τε εἶναι καὶ ἀν- 
δρεῖον καὶ οὕτω δύνασθαι τοὺς φίλους ἐγκωμιάξειν ὥσπερ 
ἐμαυτόν. ἃ, ἄλλως᾽ πεπίστευκα δὲ ὅτε οὐδένα ὕμνησα CDEQ 
ἀμφότερα ἔχοντα, ἐμπειρίαν τε καλῶν καὶ δύναμιν" ἀνα- 
φέρεται δὲ τοῦτο εἰς ᾿Ἰέρωνα. e. ἄλλως᾽ τεϑάρρηκά, φη- Q 

15 σεν. ὅτι κυρίως ὑμνῶ τὸν εὐδύναμον καὶ φιλάρετον καὶ 
δίκαιον καὶ γενναῖον. 

BCEQ 

169a. δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς: κοσμήσειν. BCDEQ 

πτυχαῖς, ταῖς ποιήσεσιν᾽ ἐπεὶ διαιρεῖται εἰς στροφὰς καὶ 

ἀντιστρόφους καὶ ἐπῳδάς. Ὁ. ἄλλως" ὕμνων πτυχαῖς: 

30 τοῖς ὕμνοις κατὰ περίφρασιν. | οἰκείως δὲ πρὸς τὸ δαι- BCEQ 

δαλωσέμεν καὶ τὸ ποικίλλειν, ὥσπερ ἐπὶ κατασκευάσματος; 

τὸ πτυχαῖς ἐπήγαγεν. M 

171a. ϑεὸς ἐπίτροπος: of uiv, φροντιστὴς τῆς σῆς CcEHQ 

1 ὃ] ὡς € ὦ D ἐνίοις 6: ἑνὶ BEQv || γὰρ BEOv: δὲ C 
2 ἠκολούϑησεν C | os om. €! 2.8 δὲ καὶ XR UH En. 

C || us] om. C ui» E || ἔτι φίλον om. E 4 dcn σου, (e) Εἰ 
ἐγκωμιαστικοῖς E. Fb. ἐγκωμιάσειν 6 ἅπερ τὰ) 8 cà] btt e| 
τὰ δύο] ἄμφω C 7 αὐτὸ] τοῦτο C. αὐτοῦ E ς 8.9 ἐφ᾽ o$- 
ἐπαγόμενα) δηλοῖ C || ἕν᾽ 4 --- 9 τοιοῦτος πε ioi XC oc 
τῷ ego: ἐπ᾽ αὐτῷ | κοινῶν Ἐν’ 10 δὲ! μὲν 3 ἄλλως EQ: ἣ o9- 
δρεῖον εἶναι CDÓ [- ἐγκωμιάξευν om. E DE à ὑτετὺν TT 
rog CD | ὅτι EQb: ὡς CD 138 ἀμφότερα EO: CUm b 14 si 
ἐμπειρίας E || τε καλῶν καὶ CD: cvs καὶ Ses usi om. CO 
τὸν Ἷ. CD 17 ϑαιδαλωσέμεν om. CD L 19 &vtrLotQOoqoc (8. 

χκοσμήσεις E 18 τοῖς ποιήμασιν cob 7 ; . CD 20 τᾷ 
acc.) B || καὶ ἐπῳδάς om. E | éxodoóc D ̓  ἄλλον ον Q 55. ἐπή, 
ὕμνῳ Β 21 ποικίλλειν Β: ποικίλοις C 3 oi] ó v || θεὸς post 
yeysv] des. f.15'B; f£. 167 inc. O. Π ? 
μὲν add. C || φροντιστὴν Ἐπ “π᾿ 
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εὐδαιμονίας, ὦ Ἱέρων, ἀδιάπταιστόν σοι τὴν εὐδαιμονίαν 
CDEHQ φυλάττει. οἵ δὲ πάλιν ἐπὶ τοῦ Πινδάρου" | ἐπίτροπος ϑεὸς 

ἐπὶ τῷ ἐμῷ τρόπῳ καὶ λέγει τὴν Μοῦσαν. Ὁ. ϑεὸς ἐπό- 
πτὴης καὶ διοικητὴς τεαῖσι μήδεται μερίμναις. κῆδος ἔχων 
τοῦτο, εἰς τοῦτο σπουδάζων τὸ σοῦ προνοεῖσϑαι“ ^c. ἄλ- 
λως᾽ ϑεὸς ἐπίτροπός σον ὧν ἔχει τε καὶ φυλάσσει τοῦτο 

HQ ταῖς σαῖς μερέμναις, τὸ νικᾶν σε. ἃ, ἢ ὅτι ϑεὸς ἐπί- 
τροπός σου ὧν τοῦτο ἐργάξεται᾽ τὸ γὰρ μήδεται νῦν τοῦτο 

CDEHQ σημαίνει. 6. ταῖς τεαῖσι μερίμναις: ἔμπειρόν τε εἶναι 
καὶ δυνατὸν τῶν καλῶν καὶ δραστήριον. 

E! — 173. γράφεται καὶ κῦδος ἔχων ἀντὶ τοῦ συνέχων τοῦτο 
κῦδος. 

CDEHQ 1748. εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι: εἰ δὲ μὴ ταχέως us ἐπι- 
EHQ λέποι ἡ ΜΜοῦσα᾽ | xol φανερώτερον τὸν λόγον ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

τίϑησι Πίνδαρος. οὐκ ἦν γὰρ προσῆκον περὶ τοῦ ἐγκω- 
μιαξομένου λέγειν, ἐὰν μή σε ἐπιλίποι ἡ εὐδαιμονία, ἀλλὰ 
μετριώτερον ἔστιν αὐτὸ λαμβάνειν. ἐὰν ἐπὶ τοῦ Πινδάρου 

CDEHQ ἀκούωμεν᾽ ἐὰν οὖν, φησι, μή με ἐπιλίποι ἡ Μοῦσα, | δυνή- 
σομαί σοι καὶ αὖϑις τεϑρίππῳ νικήσαντι γλυκερώτερον καὶ 
ἡδύτερον ὕμνον γράψαι καὶ ἐγκωμιάσαι GE, βοηϑὸν τῶν 
ἐμαυτοῦ ποιημάτων εὑρίσκων τὴν σὴν νίκην᾽ σοῦ γὰρ νική- 
σαντος ἔσται μοι πρόφασις καὶ ὁδὸς ἀφ᾽ ἧς us δεῖ ἐγκω- 
μιάσαι. 

6ΕΗ0 114}. ἄλλως᾽ εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι: ἔνιοι οὕτως 

10 

συνέϑηκαν τὸν λόγον᾽ ἐὰν μή με ὁ βίος ταχέως ἐπιλείψῃ. 35 

1 διάπταιστον EKQ 2 ὁ ϑεὸς Hv 8 ἐπὶ [Ὀ]ΕΗ6: 
ἤγουν C om. ν 4.5 κῆδος ἔχων τοῦτο om. ἢ ὄ προνοεῖν 
ΕΚ 6.6 ἄλλως om. CD 7 τὸ νικᾶν σε et 9 ταῖς τεαῖσι μερί- 
ὠναῖς om. Εν (haplogr.) || νικᾶν σε] νικῆσαι 0." νικῆ(σαι) σε D? 

8 νῦν om. ἢ 9sq. ad 166 pertinere vid. 9 ταῖς — 
μδρίμναις HO: om. E (vid. supra) ἢ C ἢ τὸ D 10 δυνατὸ» 
τὸν E || δυν. et καὶ om. v || τοῖς καλοῖς CD τῶν κακῶν Ἐ || post 
δραστ. add. μήδεται δὲ, ἐργάξεταί σε νικητήνν 18 us om. E 
16 γὰρ om. E 17 ἔστιν om. E | ἐὰν et 18 ἀκούωμεν om. v 
18 φησὶν οὖν ἐὰν HQ || ἐπιλίποι Ev: ἐπιλείψ H ἐπιλείψοι , 
19.20 καὶ ἠδ. om. 80 20 γράψαι [bjER: σαι C A σε] δὲ E 

22 ἀφ᾽ ἧς --- ἐγκωμιάσαι MERE κωμιάξειν σεῦ 22 με] 
μὲν Ε 24 ἄλλως et l. om. C πιλίπῃ, S. 8. oL C 
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ἀντὶ τοῦ, ἐὰν μὴ τελευτήσω, ἀλλὰ ξῶ, σὺν τῷ ταχεῖ τεϑρίππῳ 
παραγεγονὼς εἰς τὸν εὐδείελον Κρόνιον, τουτέστι τὴν Ὀλυμπίαν, 
ἐλπέξω γλυκυτέραν σοι καὶ ἡδίω τῆς νῦν ἦσαι ὠδὴν, ὁδὸν 
καὶ πρόφασιν τῶν λόγων uov τὴν σὴν εὑρίσκων νίκην. 

56. τὸ δὲ σὺν ἄρματι παραγεγονὼς, olovel σοῦ τεθρίππῳ cpENQ 
νικήσαντος ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ καὶ ἐμοῦ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ νίκῃ 
γράφοντός σοι τὸν ὕμνον. ἃ. ἄλλως" εἰ δὲ μὴ ταχὺ M- EuQ 
ποῖ, ἔλπομαι πρὸς εὐδείελον ἐλθὼν Κρόνιον καὶ ἐπίκουρον 
εὑρὼν λόγων ὁδὸν, ἔτι γλυκυτέραν σὺν ἅρματι ϑοῷ κλεΐξαι 

19 σου τὴν νίκην, ὦ “Ἰέρων. 6. ἄλλως εἰ δὲ μὴ ταχὺ λίποι 
ὃ αἰὼν, ὦ “Ἱέρων, xol ὥρματί os νικήσαντα ἐλπίξω ὑμνή- 
σειν. — f. δύναται δὲ καὶ οὕτως ἀκούεσθαι᾽ εἰ δὲ μὴ ταχὺ CDEMQ 
λίποι ὃ ἐπίτροπός σου δαίμων, ἔλπομαι ἐπίκουρον εὑρὼν 
ὁδὸν λόγων, ποιήσειν ἐγκώμιον βοηϑῶν σου τῇ δόξῃ. 

15 1195 HQ 
179a. Κρόνιον: ἀκρωτήριον τῆς Πίσης" περὶ γὰρ τὸν cpuo 

Κρόνιον λόφον ἄγεται [τὰ Ὀλύμπια] ὁ ἀγών. 180^ uQ 
179b. ἐμοὶ μὲν ὧν Μοῖσα: ἐμοὶ μὲν οὖν δυνάμει cpEHQ 

ἡ Μοῦσα ἰσχυρότατα βέλη τρέφει τῶν λόγων, ὥστε βάλλειν 
30 καιρέως τοῖς ὕμνοις τοὺς νικηφόρους. ὃ. ἄλλως ἐγὼ μὲν 

ἐπὶ μουσικῇ πέποιϑα᾽ τὸ ἐμὸν βέλος ὑπὸ Μούσης τρέφεται" 
σὺ δὲ ἐν τῷ πλουτεῖν μέγας sl. τὸ" HQ 

1802. βέλος ἀλκᾷ τρέφει: τρέφει εἴρηπεν ἀντὶ τοῦ gr 
ἀλκὴν αὔξει. 

1 ἀντὶ τοῦ E: ἤγουν Ὁ om. HQ || éxv] ἂν E || τῷ τεθρίππῳ 
τε τῷ ταχεῖ E 2 εὐδείελον K: εὐδίελον | Ὀλύμπου ἃ 8 καὶ 
ἡδίω om. Ὁ || ὁδὸν — νίκην om. C — 4 εὑρίσκω E ὅ παρα- 

γεγονὼς om. CD || oiovel] ἀντὶ τοῦ CD || σοῦ] om. DEv τοῦ Q 
6 τῷ Ὀλύμπῳ Ὁ [ τῇ (81t.) om. DEQ 7 γράψαντος CD || cov E] 
τάχα b 8 ὁ αἰών σε Ἰέρων post λίποι add. E 9 λόγων ὁδὸν 
ὁδὸν λέγω E 11 d om. E 412 δύναται — ἀκούεσθαι EH Q: 

ἢ C(D? lac. [D] 13 ἕλπομαι] εὖ ἔλπομαι ΕΞ 18.14 ὁδὸν 
εὑρὼν CD 14 λόγον CQ λέγων E] σοι E 11 τὰ Ὀλ. seclusi || 
ὁ ἀγών om. HOv 18 Μοῖσα om. CDO, ἐκ ταύτης τῆς προ- 

φάσεως αἰτεῖ τὸν ᾿Ιέρωνα λέγων add. C (D) l| οὖν vv. om. € 

(lae. [D 19 ἡ Μοῦσα iter. E || μέλη Qv. "i ἐβουοικὴν E || 

πέποιθε() [D]Q || μουσικῆς EY μουσικῆς Μούσης 22 σπλού- 

τῳ CD 28 βέλος] οὐ βέλος EFK 
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HQ — 180b. ἄλλοισι δ᾽ ἄλλοι μεγάλοι: ἐκ ταύτης τῆς 
προφάσεως αἰτεῖ τὸν “Ἱέρωνα. 

EHQ 1181. τὸ δ᾽ ἔσχατον κορυφοῦται: τὸ δὲ τελευταῖον 
καὶ τὸ πλῆρες, οὗπερ οὐκ ἔστιν ὑπερβολὴν τοῖς ἀνϑρώποις 

| εὑρεῖν, ὑψοῦται καὶ ἔστι τοῖς βασιλεῦσιν. 
coEHQ 1828. μηκέτι πάπταινε: μηκέτι περιβλέπου καὶ ξή- 

τει τῆς οὔσης εὐδαιμονίας ἐν σοὶ μείξονα᾽ ἔχεις γὰρ τὸ 
τέλειον. — b. μηκέτι περαιτέρω τούτων ζήτει ὧν ἔχεις, βα- 
σιλεὺς γενόμενος. 186 00 

ΒΕ 188, (πόρσιον:) μεγαλώτερον. 
cDEHQ 1848. εἴη σέ τε τοῦτον ὑψοῦ χρόνον πατεῖν: ὁ 

νοῦς εἴη σὲ μὲν τὸν χρόνον τοῦτον ὃν ζῶμεν ἐν ὕψεε καὶ 
εὐδαιμονίᾳ διαζῆν, ἐμὲ δὲ τοσαῦτα τοῖς νικηφόροις προσ- 
διαλέγεσθαι τοῖς ἐγκωμίοις. προφανῆ καὶ ἐπίσημον ὄντα διὰ 
τὴν σοφίαν ἐν τοῖς “Ἕλλησιν. — b. ἄλλως᾽ εἴη σέ τε τοῦτον 
τὸν χρόνον ὃν ζῶμεν μὴ ἀποβαλεῖν τὴν βαδιλείαν. ἐμέ τε 
ἐπινίκους γράφειν καὶ ὑμνεῖν τοὺς νικῶντας. n. κοι. CD 

cpDEHQ — 185. ὑψοῦ: τῷ μὲν ὑψοῦ τὴν εὐδαιμονίαν ἡνίξατο, 
τῷ δὲ πατεῖν τὸ ξῆν ἡνίξατο πάλιν. i94 CD 

EHQ 186. τοσσάδε νικαφόροις: ἀντὶ τοῦ, τοσούτοις vixm- 
φόροις ὁμιλεῖν, οἷος εἶ σύ. χαίρω δὲ γράφων τοιάδε. καὶ 
ἔσται τοιαῦτα οἷα ἐπὶ σοῦ. S 

1 ἄλλοι δ᾽ ἄλλοισι H || μεγάλοι H: ἕρμεαν Ὁ τί μέγα V 
2 αἰνεῖν || 7, ἐπ᾽ ἄλλοις δὲ πράγμασίν εἶσιν ἄλλοι μεγάλοι add. v 
8 κορυφοῦται om. θν [|| δὲ om. Hüv 4 οὗπερ HO: οὕτως E 

6 ὑψοῦται Ἐθ: κορυφοῦται καὶ ὑψοῦται Hv || post. βασιλεῦ- 
σιν &dd. ἢ, τὸ δὲ μέγιστον τῶν ἄλλων μέγεϑος ἐπὶ τοῖς βασιλεῦ- 
σιν ἔχει ηὐξημένην τὴν ἔξοχον αὐτοῦ αὔξησιν ν 6 ].Ε: τὸ δ᾽ 
ἑξῆς CD μηκ. π. πόρσιον (Η)0 || περίβλεπε Qv 7 οὔσης σοι CD, 
om. ἐν coh 8 τέλος E 11 ὑψοῦ -- πατεῖν om. ΕΗ ἢν | post 
σατεῖν sch. 186 inser. CD — 11.12 ὁ δὲ νοῦς CD 18 εἴη CD: 
ein δὲ [ τοῦτον τὸν yo. V — 18.14 διαλέγεσϑαι CD || πρόφαντον 
CD 16 ἄλλως scripsi: ἀλλ᾽ ΟΕ ἄλλως ἀλλ(ὰ) Ηθν || re om. 
EHv 16θ τὲ] δὲ [0]0ν 17 ἐπινικίους [D]QOv 18 sq. 1. 
om., tum 4víBero δὲ τῷ μὲν ὑψοῦ τὴν εὐδ., τῷ δὲ cett. C(D) 
(cfr. ad 11) || τῷ] om. E τὸ Dv  ἠνίξατο scripsi, ÓD secutus: ηὔ- 
ξατο EH ἥψατο, yo. xol ἤρξατο 0 19 τῷ δὲ πατεῖν CH 
(abest D): τῷ π. δὲ E τὸ δὲ π. Qv || ἤν ξατο (sic) C (abest D): 
ηὔξατο 20 τοσούτοις EH 0: τοσοῦτο(ν) Gh τοσούτων P 21 οἷος 
HQ: og E 22 ἔστι E || £x) — p. 67, 1 καὶ om E (hab. KP) 
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187. πρόφαντον: φανερὸν xal ἔξοχον ἐν τῇ σοφίᾳ EHKQ 
πανταχῆ κατὰ τοὺς “Ἕλληνας ὄντα. 

τέλος τοῦ Θηβαίου “Ἰέρωνος. EFKQ 

. 188. Greg. Cor. p. 218: τὸ πάντη περισπῶσι UE) παντᾶ 
5 λέγοντες. Πίνδαρος᾽ πρόφαντον σοφίᾳ καθ᾽ “Ἑλλανας ἐόντα 
παντᾶ. Cfr. Àpoll. de adv. 698. 

Scholia in Olympioniearum carmen II. 

Θήρωνε ᾿Ακραγαντίνῳ ἕὥρματι. — sch. inscr. A 1€ ABCDEQ 
Τῆς δευτέρας ὠδῆς ἡ στροφὴ xal ἀντίστροφος κώλων ACDEFQ 

ἐστὶ ιδ. τὸ α΄ περιοδικὸν, διπλοῦς ἴαμβος. τὸ B' lo- 
10 νικὸν δίμετρον καταληχτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς. τὸ γ΄ ἀντι- 

σπαστικὸν ἀπ᾽ ἀδιαφόρου τοῦ πρώτου ποδὸς δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον ἰαμβικῇ κατακλειόμενον. τὸ Ó' χοριαμβικὸν δί- 
μέτρον καταληκτικὸν ἀπὸ ἰαμβικῆς συζυγίας. τὸ ε΄ lau- 
βικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ς΄ ἀντίσπαστος καὶ 

15 συλλαβή. τὸ ζ΄ ἰωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάττονος δίμετρον κατα- 
ληχτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς. τὸ η΄ ἰωνικὸν δίμετρον ὑπερ- 
κατάληκτον. τὸ ϑ' παιωνικὸν δίμετρον καταληκτικόν. 
τὸ (4 ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ια΄ 
ὁμόχρονον τῷ ς΄ τῆς στροφῆς. τὸ ιβ΄ ἀντισπαστικὸν 

1 πρόφαντον K(P)0: προφατὸν ἢ πρόφατον v || ἔξοχον. φα- 
νερὸν, om. x«l H ] τῇ om. 0b 8 Θηβαίου] Συρακουσίου Q* 
8 τοῦ δευτέρου εἰδους E || στροφὴ V: ἀντιστροφὴ À 9 ἐστὶ 
om. V | ἕαμβος (xol διπλοῦς vrooxotog» b 10 τροχαϊκῆς ego: 
τροχαίου 11 ἀπ᾽ ἀδιαφόρου F: ἀπὸ διαφόρου ΑΕ ἀπὸ δια- 
φορᾶς 000 || δίμετρα ἀκατάληχτ(α) A 12 ἰαμβικῇ (ego; -κῷ 
Schneider) κατακλειόμενον Schneider: ἰαμϑικοῦ κατακλειόμενον À 
ἰαμβικὸν ἀποκλείσει V 14 ἀντίσπαστος CU: ἀντισπαστικὸν À 
ἀντίσπαστον EF 16 ἐλάσσονος V 16 τροχαϊκῆς ego: τρο- 
χαίου AV τροχαίων Tzetzes 10. 11 ὑπερκατάληκτον ΑΥ: 
ἀκατάληκτον Tzetzes 11 καταληκτικόν V: ὑπερκατάληκτον À 

18 βραχυκατάληκτον ACDEF**: καταληκτικόν FP^Qv Tzetzes 
19 ὁμόχρονον Υ: ὅμοιον 
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δίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ wy ἑῳφϑημιμερὲς ἰαμβικόν. 
τὸ ιδ΄ ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. 

ἡ δὲ ἐπῳωδὸς κώλων ἐστὶν η. τὸ α΄ χοριαμβικὸν τρί- 
μετρον βραχυκατάληκτον ἀπὸ ἰαμβικῆς. τὸ f τροχαϊκὸν 
δίμετρον ἀπατάληκτον. τὸ y' ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυ- 5 
κατάληκτον. τὸ δ΄ παιωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ ε΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ ς΄ μικτὸν τρο- 
χαϊκὸν ἀπὸ συξυγίας ἰαμβικῆς. ἡ δὲ ἀπόδοσις ἐν τῷ 
“Μάιον τοῦ & πάσχει ὑφίξησιν. τὸ ξ΄ ἐπιωνικὸν ἰαμβι- 
κῆς ἐπιφερομένης. τὸικ η΄ ἰαμβικὸν μικτὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς. 10 
15A 38 € 1E 

ABCD*^ EHQ Inscr. Γέγραπται Θήρωνι ᾿Δἀκραγαντίνῳ ἅρματι νικήσαντι 
τὴν of Ὀλυμπιάδα. ἦν δὲ ὃ Θήρων τὸ ἀνέκαϑεν ἀπὸ 
Οἰδίποδος. ἐκήδευσε δὲ Γέλωνι τῷ τυράννῳ, δοὺς αὐτῷ 
τὴν ϑυγατέρα Δημαρέτην, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ Δημαρέτειον ὦνο- 15 
μάσϑη νόμισμα. καὶ αὐτὸς δὲ ὃ Θήρων τὴν Πολυξήλου 
τοῦ ἀδελφοῦ ᾿Ιέρωνος [ϑυγατέραϊ] ἔγημε. καϑά φησι Τί- 

ΒΟΏΡΡΕΗΘ μαίος (FHG 1, 318. | ἦν δὲ ὁ Θήρων υἱὸς Αἰνησιδάμου. 
8 BD*EHQ 11 CD^ 

A — la. ᾿ἀναξιφόρμιγγες: ἤτοι (of? τῶν goguíyyov 530 

3 ἐπῳδὴ E || dori» om. V | α' om. A 8. 4 δίμετρον E 
4 βραχυκατάληκτον om. À || ἰαμβικῆς ego ἰαμβικοῦ θ (ν): iovi- 
κοῦ | tgoycixóv À: γοριαμβικὸν V 5 ὑπερκατάληκτον F?Q 
6.6 δίμετρον βραχυκατάληκτον ACF?Q: τρι(τρίμετρον Εβραχυ- 
καταληκτικὸν DEF! 7 μικτὸν V: μικὸν αὶ 9 Δάιον CDF(Q): 
λέοντι Α lac. E | τοῦ κι] lac. E || ἐπιωνικὸν V: ἀπὸ ἰωνικῆς καὶ A 

9.10 ἰαμβικῆς ἐπιφερομένης ΑΡΕ ἰαμβικοῦ ἐπιφερομένης C: 
ἰαμβικοῦ ἐπιφερομένου DEO 10 τὸ V: τοῦ A || τροχαϊκῆς CD 
F0: τροχαϊκοῦ ΑΕ 19—18 cfr. sch. Thom. 106, 14 Ab. 

12 l. Θήρωνι Axocyavrivo praem. v προοίμιον -ἰς Θήρωνι 
᾿Ακραγαντίνῳ νενικηκότι ἅρματι praem. B (m. 2?) || yéyoezro: 
AB(D*EHO: γέγραπται δὲ (γὰρ CO) ὁ ἐπινίκιος CD^ Thom. || &o- 
ματι om. C || ἄρματι — 16 νόμισμα om. Ὁ 12 νικήσαντι À 
Thom.: vevixqxór. Υ 18 οὗ] om. A os' pap. Oxyrrh. COXXII, 
1, 18 || τὸ om. V Thom. 14 δοὺς À: ἐπιδοὺς V Thom. 
16 τὸ om. Α | δημάρετον A**. δημαρέτιον A7? 16.16 ὠνομάσθη 
Sehneider: ὠνμομάσϑαι À προσωνομάσϑη V Thom. 16 Ilo-. 
λυξή(λου) A* Πολυξέ(νην) AQ 17 ϑυγατέρα ἔγημε ΑΘ ἔγημε 
ϑυγατέρα B: ἔγημε CDEH (Thom.); seclusi 8v». 20 ἤτοι οἱ 
ego: ἤτοι A ἢ E 
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ἀνάσσοντες᾽" ἕπονται γὰρ τοῖς ὕμνοις καὶ φόρμιγγες, δι᾿ otc 
καὶ ἀπεδείχϑησαν᾽ ἢ οἵ ἀνασσόμενοι ὑπὸ φορμέγγων | ὕμνοι" A 
πρότερον γὰρ ἐνδίδωσι {τὸν μέλος ὃ κιϑαριστής, ἔπειτα ἡ 
Q1) λέγεται" ὡς καὶ ἐν Πυϑιονίκαις (Ρ.1, 1)" χρυσέα φόρ- 

5 μιγξ ᾿Ἵπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον. 
1 b. Avebigópniyyec ὕμνοι: of τῆς φόρμεγγος ees 

ἀνάσσοντες. πρῶτον γὰρ τὰ σματα συντίϑενται, εἶθ᾽ οὕτω 
πρὸς αὐτὰ καὶ ἡ λύρα ἁρμόξετα. oc. ἢ οὕτως" ὦ ὕμνοι 
oí ὑπὸ τῆς φόρμιγγος ἀνασσόμενοι. πρῶτον γὰρ ἔκρουον, 

10 εἶτα ἐπῇδον. καὶ τούτου μάρτυς Ὅμηρος (α 155) 
ἤτοι ὃ φορμίξων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν. 

ἐμφανίζει δὲ τὸν μουσόληπτον. ὡς ἐπιξητῶν γὰρ τίνα ὀφεί- 
λεε ὑμνῆσαι, εἶτα xo9' ἑαυτὸν δοκιμάζων. ... d. ἄλλως" 
ἀναξιφόρμιγγες ὕμνοι: τὴν αἰτίαν αὐτὸς παρέστησε παρ᾽ 

15 ἣν τοὺς τρεῖς δεῖ ἐπαινεῖν᾽ Δία ὅτι τούτου ἱερὸς ὁ τόπος" 
Ὀλυμπιάδα δ᾽ ἔστησεν Ἡρακλῆς διὸ ὑμνητέον αὐτὸν ὡς 
ἤρωα" ἄνϑρωπον δὲ Θήρωνα. τυποῖ δὲ ὁ Πίνδαρος ὅτι 
δεῖ xa9' ἕκαστον ἐπίνικον ὑμνεῖν ϑεὸν, ἥρωα, ἄνδρα. 

3. (»ελαδήσομεν:) ὑμνήσομεν. Βεὶ 
30 4a. ἤ τοι Πίσα μὲν Διός: τὴν αἰτίαν παρέστησε, A 

παρ᾽ ἣν τοὺς τρεῖς ἐπαινεῖ" Δία μὲν γὰρ ὅτι τούτου ἱερὸς 
ὁ τόπος᾽ Ὀλυμπιάδα δὲ ἔστασεν Ἡρακλέης" ὅτι τὰς... 
μέμνηται ὡς ἥρωος᾽ Θήρωνος δὲ (óg» ἀνθρώπου. τυποῖ 
δὲ ὁ Πίνδαρος ὅτι δεῖ καϑ᾽ ἕκαστον ἐπίνικον τοὺς τρεῖς 

35 ὑμνεῖν, ϑεὸν, ἥρωα, ἄνϑρωπον. 

1 x«l AE: αἱ b fti. καὶ (αἷδ — 2 οἱ om. ΕἸ ὑπὸ À: ἀπὸ τῶν E | 
post φορμίγγων add. διαπορητικὸν δὲ τὸ προοίμιον Ε 8 τὸ addidi 

ὅ ιβ΄ πλοκάμων c. μυσανητεανόν À 6—10 cfr. sch. Thom. 
107,7 Àb. 6oi—7 ἀνάσσοντες οἱ ὑπὸ τῆς φ. ἀνασσόμενοι E 

7 ἄρματα DE 8 ἢ οὕτως H0: 7 B ἤτοι C(D) om. E 
9 οἱ om. E 12 τὸ μουσ. ἢ 18 ἑαυτῶν E | lae. indicavi; 
aut φησί (post doxiuctovy addi aut γὰρ deleri iubet Beck 
18 ἄλλως — 14 ὕμνοι om. CD ὕμνοι om. Bv || αὐτὸς παρέστησε 
CDEHO: δηλοῖ Bv 16 τοὺς τρεῖς CD (cum Α): ὁ νοῦς rele 
δὰ Β(ΕΗ ἂν d Br 16 ἔστασενθ 17 ἄνθρωπον —18 ἥρωα 
hic om. E; ctr. p. 61,5 18 δεῖ καϑ᾽ ἔχαστον À: δεῖ καὶ CEHv 
δεῖ DQ καὶ Β 90 “παρέστησεν À**^ — 21 παρῆν: V | ἐπαινεῖς: b 

22 τὰς] τούτου Schneider — 28 ὡς addidi 
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BER)Q 4b. ἤτοι Πίσα uiv Διός: ἡ uiv Πίσα τοῦ Διός 
ἐστιν ἱερά" δι’ ἣν ὑμνεῖν τὸν ϑεὸν δεῖ" τὸν δὲ Ὀλυμπιακὸν 
ἀγῶνα ἔστησεν Ηρακλῆς᾽ ἦν γὰρ κατά τινας παραμεληϑείς. 

A 78. ἀκρόϑινα πολέμου: Ζηνόδοτος μετὰ τοῦ t γρά- 
qti ἀκροϑίνια, ἅπερ κυρίως λέγεται παρὰ τὰς τῶν καρπῶν δ 
Oivag, τουτέστι σωροὺς. [ἢ] οἷον τὰ τῆς ϑινὸς ἀπάργματα 
καὶ ἄκρα" λέγεται δὲ ἡ λέξις μεταφορικῶς ἐπὶ παντὸς ἀπάρ- 
γματὸος ... κορυφαῖον καὶ κάλλιστον. 

CD 7}. ἀκρόϑινα πολέμου: τὰς ἀπαρχὰς τῶν λαφύρων. 
BCDEHQ 6. πρὸς “4ὑγέαν πολεμήσας τὸν ᾿Ἤλιδος τύραννον καὶ 1ὸ 

νικήσας ἐκ τῆς λαφυραγωγίας [τὰς ἀπαρχὰς τῶν λαφύρων 
€ προσαγαγὼν ἔκτισε] τὸν ἀγῶνα διέϑηκεν. 1.8 80» 11 EHQ 

d. ἀκροϑένια δὲ καὶ τὰ ἀπάργματα. 
A 8a. Θήρωνα: Θήρων υἱὸς ἦν «Αἰνησιδάμου" εἶχε δὲ 
συγγενεῖς Κάπυν καὶ Ἱπποκράτην, οἵτινες ἦσαν ἀδελφοί" 16 
περὶ ὧν Καλλιστράτης (":Ὲ6 1ν, 488) ἐν τῷ ξ΄ φησίν. 
b. τετραορίας: τοῦ ὅἄρματος. ἡ λέξις παρὰ τὸ ἀρηρέναι 
καὶ ἡρμόσϑαι τοὺς ἵππους ξαυτοῖς. 

ΒΟΌΡΕΗΟ 80. τὸν δὲ Θήρωνα νικήσαντα τεϑρίππῳ ὑμνή- 
BCDEHQ σωμεν. 105 ἀ. ὁ δὲ νοῦς αὐτῷ᾽ σεμνύνεται μὲν ὃ Ὀλυμ- 20 

πιακὸς ἀγὼν τῷ Zi καὶ τῷ πκαταβεβληκότε τὴν ἀρχὴν 

5 EM 53,10. EG 29, 40. Hes. Suid. 5. v. lex. Bach. 56, 14. 
8ch. Eur. Phoen. 208. Eust. Od. 1862, 29 10 cfr. p. 7, 18qq. 

1 Πίσσα utrobique BH 2 ἱερόν Bv | δι’ ἣν] δ᾽ ἣν E δι᾽ 
ἣν (αἰτίαν. Beck | ὑμνεῖ E 8. παρ᾽ ἀλήϑ(ειαν ἢ) E 4 ἀκρο- 
ϑόνια ἢ — 6 λέγεται ego: λέγει 6 ἢ om. Red. 7 λέγ(εται) À 
λέγει b || μεταφο(ρικῶς) || ἐπὶ π. scripsi: ἀπὸ π. (corr. ex ἀπολλὴ) 
Α ἄπαντος b 8 lac. indicavi 91. οὐ BEHO | ἀκροϑίνια 
CD ἀκροϑίνιον E 10 Αὐγέαν BEHO: Aóyslov (-γέαν) γὰρ 
CD | τὸν] τῆς Beck 11 τὰς —12 προσαγαγών om. CD 
19 ἔχτισε v. ἀ. διέθηκεν E: τὸν &y. διέϑηχεν CDHO ἔκτισε τὸν 
ἀγ. B. Seclusi τὰς — ἔχτισε — 16 συγγενῇ: ego 16 ἹΙππόστρα- 
τος h recte, ut vid. 17 τετραωρίας: b 18 τοὺς ἵππους 
Sehneider: τοῖς (cp., ex corr.) ἕπποις [[|ἑαντοῖς del. ἢ 19 Θή- 
ρωνα δὲ pro 1. praem. CD || τὸν δὲ Θήρωνα CD*^: τοῦτον οὖν 
τὸν Θήρωνα BD*EHQO | τεϑρίππῳ νικήσαντα B(D)EHO 20 ὁ 
δὲ νοῦς αὐτῷ om. CD || αὐτῷ ΒΗ: om. E αὐτοῦ ἢ 
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Ἡρακλεῖ, οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ τρίτον σεμνύνεται Θήρωνι 
νενικηκότι. 1 BH inscr. CD^ 13 E 1800 

8e. (τεραορέας:) τεϑρέππου ἅρματος. ps! 
11a δίκαιον ξένον: τὸν μετὰ δικαιοσύνης τοὺς ξέ- CDEHQ 

δνους ὑποδεχόμενον. 1 ἄνϑρωπον --- ἄνδρα, dein inscr. E 
lib. (δέκαιον ξένον:) ξενοδοχικόν. ἀντὶ τοῦ δίκαιον Et! 

καὶ εἰς τοὺς ξένους οὐ γὰρ αὐτὸς ἦν ξένος. 
12 ἁ. ἔρεισμ᾽ ᾿Ακράγαντος: ἕἔδρασμα ὄντα καὶ τεί- BEHQ 

χιόμα τῆς ᾿Ακράγαντος. καὶ Ὅμηρος (Γ 229 ete.) ἕρκος 
10 ᾿4χαιῶν. ᾿Ακράγας δὲ καὶ ποταμὸς καὶ πόλις ἐν Σικελέᾳ. 

189 HQ 

12b. ἔρεισμα δὲ τὸν ὄντα ἕδρασμα καὶ τείχισμα. — CD 
188. εὐωνύμων τε πατέρων: τῶν καλῶς ὀνομαΐζο- A 

μένων πατέρων ἀπάνϑισμα. 
1. 18". εὐωνύμων τε πατέρων: προγόνων. πάνυ δὲ BEHQ*" 

ὑπερβαλλόντως ἐπαίρει τὸ ἐγκώμιον, καὶ ἐνδόξων προγόνων 
ἔτι κατ᾽ ἐπίτασιν αὐτὸν ἄνθος λέγων. 105 n HQ^ 

ὁ. εὐωνύμων: ἐνδόξων" ἐπεὶ ὁ Θήρων ἀπὸ Κάδμου (Β)ΕΗ 9 
εἶχε τὸ γένος. is^ HQ 

8 14a. ὀρϑόπτολιν: ὅτι συνέκτισε καὶ αὐτὸς τὴν ᾿κρά- A 
yavra. ἢ ὀρϑὸν ἐν τῇ πόλει ἢ ὀρϑὴν πόλιν ἔχοντα. 
metr. À 

14b. ὀρϑόπολιν: τὸν τῇ ἑαυτοῦ δικαιοσύνῃ ὀρθοῦντα BCDEHQ 
καὶ σώξοντα τὰς πόλεις, ὡς ἐρυσίπολιν καὶ σωξόπολιν. ἐν- 

86 ταῦϑα διὰ τὸ ἐνοικίσαι viv ᾿Δἀκράγαντα, ὁμώνυμον οὖσαν 
τῷ ὁμωνύμῳ ποταμῷ ᾿Ακράγαντι. 165 B 

18 Eust. vit. Pind. 12, 19 Ab. 

6 ξενοδοχικόν scripsi: ξενοδόχ(ο») τὸν Εν 8 ἔδρασμα 
ὄντα καὶ τείχισμα Ἐ(ἢ)θ: τείχισμα ὄντα Βν 10 ᾿ἀκράγας bis 
hab. v | Axo. δὲ πόλις καὶ ποτ. τῆς Σικελίας Βν 18 καλῶς b: 
καλῶν 15—1" οἷν. sch. Germ. 110, 18 Ab. 16 ἐπήρει E 

17 Kr. om., ἐπεὶ ὁ Θήρων — 19 τὸ γένος hic inser. Bv 
18.19 cfr. sch. Germ. 110, 12 Ab. 19 εἶχε om. HQ Germ. - 
28 ὀρϑόπτολινἢὮ — 24 ἐρυσίπτολεν CO b | σωζόπτολιν C 24.25 ἐν- 
ταῦϑα BH: ἐνταῦϑα δὲ D £&. καὶ CEQ 25 ἐνοικῆσαι BH*^v 
ft. συνοικίσαι | vi» BCH: τὸν DEQ | οὖσαν om. CD 
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A 15a. καμόντες: ἀναστροφή ἐστιν ἐπὶ τοῦ καμόντες 
οὗ πολλὰ ϑυμῷ, κατὰ τὸ ἄρϑρον τὸ οἷ᾽ ἵνα ἀναστρέψωμεν 
καὶ προτάξωμεν᾽ οἵ πολλὰ ϑυμῷ ..... οὗ πρόγονοι τοῦ 
Θήρωνος ἔσχον τὴν ᾿ἀκράγαντα᾽ οἴκημα γὰρ ποταμοῦ .... 
τοῦ ᾿Ακράγαντος καὶ τὴν πόλιν ὁμοίως καλεῖσθαι. οἵ δὲ 
᾿Ακραγαντῖνοι Γελῴων εἰσὶν ἄποικοι" ὥστε τὸ πατέρων ἄω- 
τον λέγει ἐπὶ τῶν Θήρωνος προγόνων, οὗ οὐχ ἁπλῶς εἰς 
τὴν Γίλαν μετῆραν, ἀλλὰ εὐθὺς ἀπὸ Ῥόδου εἰς τὴν A4xoá- 
γαντα. καὶ τοῦτο ἐξ αὐτοῦ Πινδάρου σαφηνίξεται, ὡς καὶ 
Τίμαιός (FHG I 314) φησι. 

B(CDEHQ 15b. καμόντες o$ πολλὰ ϑυμῷ: οἵ πατέρες. φησὶ, 
of τοῦ Θήρωνος. Ῥόδιοι γὰρ ὄντες ἄνωθεν, καὶ στάσιν 
ἐμφύλιον ἀποφεύγοντες μετῴκησαν τὴν Σικελίαν, καὶ αὐτόϑι 
πρός τινας βαρβάρους πολεμήσαντες ἔκτισαν τὴν πόλιν. 168 

Β(ΙΟΏΕΗΟ 15c. καμόντες o? πολλὰ: Ó λόγος καϑολικὸς ἐπὶ 
τῶν προγόνων τοῦ Θήρωνος. o? πρῶτον μὲν ἦλθον εἰς 

B(CD)HQ Γέλαν, κἀκεῖθεν εἰς ᾿Ακράγαντα. | οὐ γὰρ λέγει ὁ Πίνδαρος 
ὅτι καμόντες τὴν ᾿Ακράγαντα ἕκτισαν, ἀλλ᾽ ὅτι καϑόλου κα- 
μόντες πολλὰ τοῦ Θήρωνος oí πρόγονοι ἔσχον τὴν ᾿άκρά- 

BCDEHQ γαντα.Ό — d. ἱερὸν δὲ εἶπεν οἴκημα τὴν ᾿Δκράγαντα, διὰ 
τὸ ᾿4ϑηνᾶς αὐτόϑι νεὼν εἶναι περιττῶς ἁγιστευόμενον᾽ ἢ διὰ 
τὸ τὴν ᾿ἀκράγαντα τῇ Περσεφόνῃ εἰς τὰ ἀνακαλυπτήρια 
ὑπὸ Διὸς δοϑῆναι. ὅτι δὲ περὶ ᾿Δκράγαντός ἐστι τῷ Πιν- 
δάρῳ ὁ λόγος, σαφὲς ἐξ ὧν περὶ τοῦ πλούτου τοῦ Θήρωνος 

1 Eust. vit. Pind. 10,7 Ab. 232 sch. N. 1, 11. Plut. Tim. 8,4 

2 κατὰ Schneider: καὶ || οὗ Schneider 2.8 ἀνατρέψωμεν 
καὶ προστάξωμεν: Schneider 8 οἵ (pr. Schneider — 88q. lac. 
indicavi 6.7 ἀώτων 1 οὐχ ἁπλῶς] οὐδόλως V (p. 68,9). 
Sed ft. post ἁπλῶς lac. stat. 8 .τὴν Γέλαν Schneider: τὸν IY- 
λωνὰ — 1i8sqq. sch. 16 b et c in un. confl. CD 11 ϑυμῷ om. 
Bü 12 οἱ om. Βν || ὄντες] ἦσαν Βν 18 φυγόντες CD || τὴν 
εἰς τὴν Q0 (et de cj. Beck) 15 χκαϑολικὸς EHO: καϑαρὸς Bv 
ἐπὶ ego: ἐπεὶ περὶ ΒΈΗ (ἐπὶ περὶ H**) Q ἐστι περὶ Beck 
17 Γέλλαν B semper, ceteri saepius; ἤλαν E 20 et 22 ad 
τὸν E 22 τῇ Περσ. om. E [ ἄνω καλυπτήρια Β 28 ὑπὸ Διὸς 
ὑποδο(χὴν Ὅ) Ε l| ὅτι] οὕτως E 24 ἐξ ὦ» — p. 68,1 φησιν DEHO: 
ἐκ τῶν π. τ. πλ. τ. Θήρωνος. διεξιὼν γάρ φησιν Βν 

10 

20 
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διεξιών φησιν (vs. 90 sqq.) ἐπί τοι ᾿ἀκράγαντι τανύσας 
αὐδάσομαι ἐνόρκιον λόγον ἀλαϑεῖ νόῳ, τεκεῖν μή τινα ἕκα- 
τόν τ᾽ ἐτέων πόλιν φίλοις | μᾶλλον ᾿“εὐεργέταν πραπίσιν ἀφϑο- BEHQ 
νέστερον χεῖρα Θήρωνος. ᾿Ιππόστρατος δὲ (Ἢ 8 1v, 438) ἔστο- 

5 ρεῖ αὐτὸν πλούτῳ διενηνοχέναι. ἀλλ᾽ οἵ γε πρόγονοι τῶν 
᾿Ακραγαντίνων Γελῷοι οὐχ οὕτως ηὐπορήκεσαν, ἀλλὰ καὶ 
πᾶν τοὐναντίον μόγις καὶ ταπεινῶς διέξων, ἐπὶ φυλακῇ τῆς 
πόλεως μισϑαρνοῦντες. ἔνιοι δέ φασιν ὅτι of τοῦ Θήρωνος 
πρόγονοι οὐδόλως εἰς τὴν Γίλαν κατῆραν, ἀλλ᾽ εὐθὺς εἰς 

10 τὴν ᾿ἀκράγαντα ἀπὸ ἹῬόδου᾽ ὡς καὶ ó Πίνδαρος λέγει (fr. 119) 
ἂν δὲ Ῥόδον κατῳκίσϑεν᾽ ἔνϑεν δ᾽ ἀφορμαϑέντες ὑψηλὰν 
πόλιν ἀμφινέμονται, πλεῖστα μὲν δῶρ᾽ ἀϑανάτοις ἀνέχοντες, 
ἕσπετο δ᾽ ἀενάου πλούτου νέφος. 1658 

16à. ἱερὸν ἔσχον οἴκημα: ᾿Αρίσταρχος τὴν πόλιν BCEHQ 
15 οἴκημα ποταμοῦ προσηγορεῦσϑαί φησι διὰ τὸ ὁμώνυμον I ^ 

εἶναι τῷ ποταμῷ ᾿Δκράγαντι᾽ τὴν γὰρ ὀνομασίαν ἡ πόλις 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἔσχεν. Ὁ. ᾿Δρτέμων δὲ ὁ ἀπὸ Περγά- BEHQ 
μου (FHGIV,s341) τὴν Γέλαν οἴεται δεῖν ἀκούειν. καὶ γὰρ 
ταύτην ὁμώνυμον εἶναι Γέλᾳ τῷ ποταμῷ, τοὺς δὲ ᾿κραγαν- 

30 τένους Γελῴων εἷναι ἀποίκους" ὥστε τὸ πατέρων ἄωτον ἐν 
Γέλᾳ ἐπὶ τῶν τοῦ Θήρωνος προγόνων συντετάχϑαι. κεφαλαιώ- 
σει δὲ χρῆται τῇδε᾽ τὸ καμόντες ἔφη προσήκειν μᾶλλον ἀκούειν 

1 τοι ἢ: τῷΒ τὸξ τοῦ 2 αὐδάσομεν Ὦ (Q*^?) || ἀλαϑεῖ B: 
ἀληϑεῖ νόμῳ EU — 8 τ᾽ ἐτέων] τ᾽ ἐὼν E || παρὰ ποσὶν αὐφονέ- 
ovegov E 4 ἹἹππόστρωτος E — 5.6 τῶν Ἀκραγαντίνων] exspectes 
τοῦ Θήρωνος cl Her.7, 164 6 Γελ()ῷοι EGH OQ: Γελλῆνοι Br || 
εὐπορήκεσαν Bv 1 φυλακῆς E 10 ᾿ἀκράγαντος E 
11 ἂν} ἐν 05} || κατῴκισαν E | ἔνϑεν δ᾽ ΘΗ: ἐν δ᾽ Bv ἔνϑ᾽ Ehb 
(J. G. Schneider) ἔνϑα καὶ 0  ἀφορμαϑέντες BGH: ἀφορμασϑέντες 
Er εὐαρμοσθϑέντες ἢ || ἔνϑεν ὁρμαϑέντες Schroeder 18 ἕσπετο 
GQb: ἔπετο BEHv. εἴπετο Hermann [[ἀεννάου: J. G. Schneider 

14 1. om. C || ̓ ἀρίσταρχος om. B 16 προσαγορεύεσθαι E 
προσαγορεῦσαι 17 ὁ om. E 18 Γέλλαν omnes 19 ταύ- 
την BO: ταυτὸν E (corr. ex ταντὸν) ἢ || Γέλλαν E; mox post 
στοταμῷ repet. 16 τὴν γὰρ — 11 ποταμοῦ, sed del; 19 τοὺς in 
ras. E 20 Γελῴων BHO: ΓΕελλῶν E | ἀποίκημα E || τὸ Α (sch. 
159): τῶν ἄωτον) αὐτῶν E 20. 21 ἐπὶ τῶν ἐν Γέλᾳαῦ an ἐν 
Γέλᾳ ortum ex λέγει cír. Α 165 21 κεφαλαιώσει et 22 τῇδε 
scripsi: κεφαλαιώδει et τῷδε 
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ἐπὶ τῶν τὴν Γέλαν ἐκτικότων, ἀλλ᾽ οὐ τὴν ᾿Ακράγαντα. of μὲν 
γὰρ ἀπὸ τοῦ ῥάστου συνῳκίέσϑησαν, of δὲ χαλεπῶς καὶ μόλις. 
᾿Αντίφημος γὰρ ὁ Ῥόδιος καὶ Ἔντιμος ὁ Κρὴς, of τὴν εἰς Γέ- 
λαν στείλαντες ἀποικίαν, πρῶτον μὲν περὶ τὴν συναγωγὴν 

᾿ ἔκαμον οὐ μετρίως. συναϑροίξοντες τοὺς ἐκ Πελοποννήσου 5 
καὶ Ῥόδου καὶ Κρήτης, εἶτα περὶ τὸν διάπλουν, εἶτα περὶ 
τὸν κατοικισμὸν. καὶ πάλιν διαγωνισάμενοι πρὸς τοὺς 
Σικανούς. c. Μενεκράτης δέ ([Ἠ6 τι, 844) φησι ληρεῖν τὸν 
Aoríuovo' μὴ γὰρ καμεῖν τοὺς περὶ ᾿Αντίφημον περὶ τὴν 
ἀποικίαν, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ εὐπέτειαν πολλὴν αὐτοῖς πάντα 10 
συμβεβηκέναι. περὶ τίνων οὖν λέγει᾽ καμόντες οἱ πολλά: 
περὶ τῶν Θήρωνος προγόνων. τούτους γὰρ Θηβαίους ἀνέ- 
καϑεν ἀπὸ Κάδμου εἶναι. Κάδμου γὰρ .... Πολύδωρος" 
τοῦ δὲ Αμων τοῦτον δὲ ἐν κυνηγεσίῳ ἐμφύλιόν τινα 
ἀποκτείναντα ᾿4ϑήναξε ἀποστῆναι" τοὺς δὲ ἀπὸ τούτου πά- 15 
λιν ἐξ ᾿Αϑηνῶν ἀποστάντας σὺν τοῖς ᾿Αργείοις Ῥόδον κατ- 
οἰκῆσαι, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλϑεῖν εἰς ᾿Ακράγαντα, καὶ μέχρι 
Θήρωνος ἑπτὰ πρὸς ταῖς ὀκτὼ γενεὰς συναρυϑμεῖσθϑαι. 
ἴσως οὖν πρὸς ταῦτα ἀφορῶν ὃ Πίνδαρός φησι᾿ καμόντες 

BDEHQ o? πολλὰ ϑυμῷ ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ. ^ d. οἴκημα 30 
δὲ ποταμοῦ τὴν πόλιν εἶπε διὰ τὴν ὁμωνυμίαν. ὁ. λείπει 

ει δὲ ἡ ἐπὶ, ἵνα d, τὸ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ οἴκημα ἔσχον, τὴν 
πόλιν. 

Α 18a. ὀφθαλμός: ἀντὶ τοῦ περίβλεπτοι ἦσαν ἐν 

1 ἐπὶ EHO: ὑπὲρ Bv || ἀκράγαντι E 2 τοῦ ῥαίστου 
BH ῥάστου Q ὀρέστου E|| μόγις EH 8 oi τὴν b (oi — στεί- 
λαντες vel ofruvsg — ἔστειλαν Beck): οἵτινες ^ — 4 στείλοντ᾽ E | 
πρῶτον repet. Ε 5 τοὺς] τὰ E — 6 εἶτα b: εἰς τ(ὰ) BG. εἰς τὸ 
Qv εἰς τὸν Ε 7 οἰκισμὸν Bv | διαγωνισάμενος Ε 8. Σιίκε- 
λούς E | δέ φησι ληρεῖν] φαληρεῖν E 9. Ἀρτέμονα B [10 αὖ- 
τοῖς B: αὐτοῦ E αὐτῶν HM αὐτ corr. in αὐτῶ  [|πάντα] παρὰ E 

18 lac. expl. A 70 sic: (Κάδμου γὰρ) Πολύδωρον" τοῦ δὲ 
“Δάβδακον' τοῦ δὲ Δάιον᾽ τοῦ δὲ Οἰδίποδα᾽ εἶτα ᾿Ετεοκλέα᾽" τοῦ 
δὲ (Πολύδωρον) 14---18 cfr. Thom. 110,21 Ab. 14 δΔῖμονα E 
(et Α 70) | ἐμῳ. τινα ἐν κυνηγ. E 16 μεταστάντας EH Thom. 

18 ἑπτὰ πρὸς ταῖς ὀκτὼ À (sch. 70) b: κζ΄ EQ εἴκοσι ἑπτὰ 
BH (Thom. 20 ϑυμῷ om. B 22 ἡ ἐπὶ om. E 24 ἀντὶ 
Schneider: ἀπὸ 
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Σικελία ἀπὸ τοῦ ϑαυμαστοῦ μέρους τοῦ σώματος τοῦ óg- 
ϑαλμοῦ. 

18b. Σικελέας τ᾽ ἔσαν ὀφθαλμός: οἷονεὶ τὸ ἐξαί- ΟΘΌΕΗ0 
θέτον καὶ λαμπρότερον ἦσαν τῆς Σικελίας" ἀξιολογώτερον 

δ γὰρ ἐν σώματι ὀφθαλμός. ο. ἵν᾽ εἴπῃ ὅτι o 
ἦσαν. 

19a. μόρσιμος: οὐχ ὁ μεμοιραμένος, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ À 
εὔμοιρος. (Ὅμηρος) (ri ΠΥ μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον. 
b. βούλεται δὲ λέγειν ὅτι ὃ Bloc αὐτοῖς ἐπηκολούθησεν ἐκ 

10 πεπρωμένης τινὸς τὴν εὐδαιμονίαν αὐτοῖς καὶ τὴν χάριν 
ἐπιπέμπων ἐπὶ ταῖς γνησέαις αὐτῶν ἀρεταῖς. 

196. αἰών v ἔφεπε μόρσιμος: ἐπηκολούϑησε δὲ cDEHQ 
τὴν εὐδαιμονίαν ἄνωθεν ἐπιπέμπων ταῖς γνησίαις αὐτῶν 
ἀρεταῖς. ἃ. ἢ οὕτως" εὔμοιρος βίος ἐπηκολούϑησεν αὐτοῖς 

is ἐκ πεπρωμένης τινός. 6. ὡς καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ (D 182) ouQ 
μοιρηγενὲς ὀλβιόδαιμον. 

21 8. γνησίαις: ἰδίαις. γνήσια γὰρ τὰ ἴδια πονή- CDEHQ 
ματα. καὶ τὰ ἔκ καμάτων, καὶ οὐκ ἐξ ἐπεισάκτων. Ὄ. ἢ DHQ 
γνησίαις ἀρεταῖς, His ix γένους συγγεγενημέναις αὐτοῖς. 

40 2295 CDEHQ 

228. Κρόνιε: οὐ μόνον ὅτι Κρόνου παῖς. ἀλλ᾽ ὅτε ἃ 
Κρόνιος λόφος καλεῖται ὃ ἐν Ὀλυμπίᾳ. 

22b. ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε: ὃ νοῦς" ὦ Ζεῦ τὸν οὐρανὸν Β 
κατοικῶν καὶ τὸ καὶ v0, ἡσϑεὶς τούτοις τοῖς ὕμνοις αὔξη- 

86 σον ἔτι καὶ ἐπιπλέον ἀῤλαβῆ αὐτοῖς τὴν πατρώαν γῆν δια- 
φύλαξον. 

22 0. ὁ δὲ νοῦς ἀλλ᾽ ὦ τοῦ Κρόνου καὶ τῆς Ῥίας παῖ COEHQ 

7 Eust. Il. 402, 9 

8 ὁ φϑαλμός om. DHO 4 λαμπρότατον D || ἀξιολογώτα- 
vov E ὅ ἐν τῷ c. b | ὀφθαλμό ; Ed: ὁ 099, CDHv || ὅτε om. E 

8 εὔμοιρος b: δίμοιρος || πόδα add. Schneider 19 δ᾽ 
ἔφεπε CH || μόρσιμος om. CDHO 128 sqq. scrib.: εὔμοιρος βίος 
--- τινὸς, ἐπηκολούϑησε δὲ — ἀρεταῖς, om. οὕτως 12 δὲ o 
DHOQ 16 πεπρωμένου γένους E 17. 18 ποιήματα Qv 
18 καὶ οὐκ ἐξ ἐπεισάκτων om. C ἢ οὐκ om. E 19 ἀρεταῖς om. ἢ 

22 καλεῖται ὁ b: ὃ καλεῖται 
ScHOL. IX ῬΙΧΌΛΕΒΥΜ ed. Drachmann. b 
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Ζεῦ, τὸν οὐρανὸν κατοικῶν, ὕστις τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος 
διοικεῖς τὸ ἔδαφος καὶ τὸν πόρον τοῦ ᾿Δλφειοῦ, ἡσϑεὶσ 
τούτοις τοῖς ὕμνοις ἔτε καὶ ἐπιπλέον ἀβλαβῆ αὐτοῖς τὴν 
πατρῴαν γῆν διαφύλαξον. ^ d. τοῖς περὶ edente: metr. € 
21 DEHQ “δ 

cpEHQ 229. ἀλλ᾽ ὦ Κρόνιε παῖ: οὐ nerQavupatóbg, ἀλλ᾽ Σὰ 
τοῦ λόφου. εὔχεται δὲ τῷ di, ἐπειδὴ καὶ τοῦ xod xa 
ὃν vevixqxe προστάτης ó Ζεύς. 850 

BDEHQ 288. ἔδος Ὀλύμπου νέμων: ἀντὶ τοῦ οἰκῶν. Ὅμη- 
ρος (B 499) οἵ T ἀμφ᾽ "Aou ἐνέμοντο, ἀντὶ τοῦ ᾧκουν. 19 

pEHQ b. ἕν᾽ ἢ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκῶν. δύναται δὲ καὶ τὸ 
νέμων νοεῖσϑαι ἐπὶ τοῦ διοικῶν καὶ διέπων. 

c 280. ἔδος Ὀλύμπου: τὴν Ὀλυμπίαν gnat τὸ δὲ 
νέμων ἀντὶ τοῦ διοικῶν, διέπων. 

cpEHQ 248. ἀέϑλων τε κορυφάν: τῶν ἀγωνισμάτων τῶν 15 
ἐν Ὀλυμπίᾳ γινομένων᾽ αὐτῷ γὰρ ὃ ἀγὼν οὗτος ἀνά- 
κειται. 510 

A 24b. κορυφάν: (τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα, καθὰ ἐξέχει 
τῶν ἄλλων ἀγώνων. ὁ. ἀπὸ κοινοῦ τὸ νέμων. 

cDEHQ 2ὅ. πόρον ᾿Δλφεοῦ: τὴν Ἦλιν. ἀπὸ κοινοῦ δὲ συν- s 
απτέον τὸ οἰκῶν ἢ διοικῶν. 455 

B(ODEHQ 278. εὔφρων: καλῶς διανοούμενος. εὐμενὴς ὦν. 
b. ἔτι καὶ ἐπιπλέον τὴν πατρώαν γῆν αὔξησον τῷ λοιπῷ 

BEHQ γένει᾽ λέγει δὲ αὐτῷ τῷ Θήρων. — c. ἔτι, ἕνα τῇ προσούσῃ 
εὐδαιμονίᾳ ἔτε καὶ τοῦτο ὁ Ζεὺς παράσχῃ. . 35 

9 Eust. Il. 686, 18. Od. 1554, 21 

2 xol τὸ ῥεῦμα post πόρον add. C 8 αὐτοῖς om. E 
4 τοῖς (τῆς E) περὶ cere DEH: xol ἐπὶ πλέον αὔξησον τῷ 
λοιπῷ γένει" λέγει δὲ τοῖς m. O. CQ 6 παῖ om. E || πατρω- 
νυμιπὸν EQ 7 δὲ] κκὶ Ε 8 évixgos Ἐ 9 ἀντὶ τοῦ oi- 
κῶν. Ὅμηρος DEHO: οἰκῶν. καὶ Ὅμηρος Bv — 10 Mew] αἷμ᾽ E 
16 ὁ ἀγὼν om. E 18 κορυφᾶν | Ὀλυμπιακὸν b 19 τὸ vé- 
pov b: τῶν ἐμῶν 20 πόρον ᾿Αλφεοῦ C: £óog (δὲ) Ὀλύμπου 
DEHOQ τὴν» "Hil ῴησιν C — 20.91 συναπτέον om. C 22 sch. 
27 et 28 et 29* in unum contr. C || εὔφρων BE: εὔφρων ἄρου- 
e«v (D)HQ | καλὸς E 28 γῆν om. E 24 an πρὸς τῇ οὔσῃ 
cfr. p. 69, 24 
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28a. xóuicov: ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κομῶν, τουτέστι A 
τῶν τριχῶν, οἷ ἐπιμελείας ἀξιοῦνται. οἵ δὲ, ἐπιμελείας 
ἀξίωσον᾽ ὡς γάρ τινες. φυγὰς ἦν᾽ ἀνακόμισον οὖν αὐτὸν 
εἰς τὴν πατρίδα. 

δ 28b. xóuicov: αὔξησον. εὔχεται τοὺς ἀπογόνους Θή- B(c)DEHQ 
eovog ἄρχειν τῶν ᾿Ακραγαντίνων. 

298. λοιπῷ γένει: τοῖς περὶ Θήρωνα καὶ Ξενοκρά- ΒΙΘΌΕΗΘ 
την ἀδελφούς. συγγενεῖς δὲ οὗτοι ᾿Ἱέρωνος τοῦ Αἰτναίων 
βασιλέως. sic : 

1 29". τῶν δὲ πεπραγμένων: Δεινομένους παῖδες δ΄ A 
ἐγένοντο, Γέλων, "oov, Πολύξηλος, Θρασύβουλος᾽ κηδεστὴς 
δὲ ἐγένετο Θήρων τῷ Πολυξήλῳ καὶ τῷ Γέλωνι. κηδεστὴν 
οὖν ὄντα, φησὶν ὁ Δίδυμος. τὸν Θήρωνα τῷ Πολυξήλῳ 
παραμυϑεῖται 0 Πίνδαρος. γράφων κατὰ λέξιν οὕτως Πο- 

15 λυξζήλῳ τοίνυν τῷ τοῦ ᾿Ιέρωνος ἀδελφῷ [Ἰέρωνι καὶ Θρασυ- 
βούλῳ Θήρων κηδεστής] Γέλωνος [μετὰ] τὴν στρατηγίαν καὶ 
τὴν γυναῖκα 4Ζημαρέτην κατὰ τὴν τελευτὴν ἐγγυήσαντος, 
ὥστε ἥνπερ εἶχε Γέλων πρὸς Θήρωνος, ταύτην εἶχε ὃ Πολύ- 
ξηλος πρὸς Γίλωνος, ..... γαμβρῶν οὖν γεγονότων αὐτῶν 

30 Ιέρων λαμπροῦ τινος τοῦ Πολυζήλου ὑπάρχοντος καὶ σφό- 
δρα παρὰ τοῖς Σικελικοῖς εὐδοκιμοῦντος ὑπὸ qOóvov τὸ 
μὲν πρῶτον εἰς ἀνοικισμὸν αὐτὸν Συβάρεως ἐξέπεμψε, τῷ 
μὲν λόγῳ χρηστὴν αὐτῷ καὶ λαμπρὰν ἐλπίδα τιϑεὶς. τοῖς 

ἔργοις μεταστὰς αὐτὸν ἐκ τῆς Σικελίας ....... 

1 sch. VL E 869.8EM 65206, 44. Hes. Suid. κόμιζε. Zon. 1245 

, 2 oi δὲ] olov? eb post ἀξίωσον interpungendum? — 3 &£log 
A*^ 5 κόμισον αὔξησον om. D || κόσμησον HO ἢ εὔχεται τῷ ἀπό- 
yovo χείρωνος E — " χτοῖς] τῷ et τοῖς B τῶν || Ξενοκράτου E 

8 ἀδελφούς (0: ἀδελφούς et ἀδελφοῖς Β ἀδελφοῖς EH om. D 
10 “Ζεενομ(ένους) 13 τὸν Schneider: τῇῷἰἐἠ 14 γρ(άφων) 

A: γράφει Schneider [κατὰ λέξιν Schneider: κατάλεγ A'P 
15 ἱΙέρωνι ÀAv*: 'Ifoov Α"5 ft. Γέλωνι scrib. et haec verba ante 
Πολυξήλῳ trp. 16 Γέλων: Schneider || μετὰ seclusi: καὶ Schroe- 
der; μετὰ τῆς σερατηγίας Schneider 18 ἤνπερ ego: εἴπερ Α 
ἅπερ Schneider (quia mox ταῦτα Red.) Γέλων Pih Θήρωνος 
Schneider: Θήρων πρὸς Γέλωνα 19 Γέλωνος Schneider: 
Θήρω(ναλ ἢ ]δ6. indicavi ^ 24 desunt haud pauca. 

5* 
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BDEHQ 2390. τῶν δὲ πεπραγμένων: ὃ Θήρων ϑυγατέρα ἕαυ- 
τοῦ ἐξέδωκε πρὸς γάμον Πολυξήλῳ τῷ ἀδελφῷ “Ἰέρωνος, ὃς 
πεμφϑεὶς ὑπὸ “Ιέρωνος πολεμῆσαι τοῖς περιοίκοις Σικελιώ- 
ταις βαρβάροις, ἔπαυσε τὸν πόλεμον χωρὶς τῆς τοῦ ᾿Ιέρωνος 
γνώμης, καὶ διὰ τοῦτο ἐν ὑφοράσει ἦν. Θρασυδαίου δὲ 5 
τοῦ Θήρωνος υἱοῦ πείσαντος τὸν Πολύξηλον ἐπυϑέσθαι τῷ 
Ἱέρωνι, ὑπισχνουμένου αὐτοῦ τοῖς πράγμασι συναντιλήψε- 
σϑαι, γνοὺς ὃ Ἰέρων ἔκρινεν αἱρήσειν τὴν ᾿Ακράγαντα καὶ 
Θήρωνα καὶ Θρασυδαῖον. μελλόντων δὲ τῶν φίλων .... 
ἔπεμψε Σιμωνίδης ὃ λυρικὸς πρὸς αὐτὸν συμβουλεύων, ἐκ- 10 
ταράξαι μᾶλλον βουλόμενος τῷ μηνύειν τὴν μέλλουσαν αὖ- 
τῶν προδοσίαν ἔσεσϑαι καὶ τοὺς προδιδόντας. ὁ δὲ εὐλα- 
βηϑεὶς ἐξεχώρησε τῶν πραγμάτων τῷ “Ἱέρωνι, ὕστερον δὲ 
ἀπέλαβεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν τυραννίδα, καὶ διελύϑησαν τῆς 
ἔχϑρας. ὡς καὶ κηδείαν τινὰ πρὸς ἀλλήλους ποιήσασθαι, 15 
ἀδελφιδῆν Θήρωνος Ἱέρωνος λαβόντος γυναῖκα. ὅϑεν ὁ Πίν- 
δαρος παραπέμψασϑαι παραινεῖ τὰ προγεγενημένα. 81 DEH 

BcEHQ — 29d. [ἄλλως τῶν δὲ πεπραγμένων: ξητεῖται, δι᾿ ἣν 
αἰτίαν εὐξάμενος τῷ Θήρωνι τὰ κάλλιστα, κατάπαυσιν τῶν 
πραχϑέντων δεινῶν αἰτεῖται τὸν Δία. καὶ ó μὲν ᾿Αρίσταρ- 30 
χός φησι, διὰ τὸ κεκμηκέναι τοὺς τοῦ Θήρωνος πατέρας 
κατὰ τὴν Ῥόδον, τῶν πραγμάτων στασιαξομένων, καὶ οὕτω 
τὴν μετοικίαν εἰς τὴν Σικελίαν στειλαμένων. ὃ δὲ Δίδυμος 
τὸ ἀκριβέστερον τῆς ἱστορίας ἐκτίϑεται, μάρτυρα Τίμαιον 
(FHGI,314 τὸν συντάξαντα τὰ περὶ τῆς Σικελίας προφερύ-- 36 

1.2 αὐτοῦ ΠΕΈΗΟΘ 4. τῇ τ. 'I. γνώμῃ, om. χωρὶς, E (τῇ 
s. γνῴμῃ et 0) ὅ Θρασυδαίου Q (E-? Η“Ὁ): Θρασυδίου B 
Θρασιμήδί(ους) D — 1 συναντιλαβέσϑαι DHQ 9. Θρασύδιον B || 
μελόντων B | lac. indicavi, in qua de proditione amicorum 
dictum erat 10 Éwsuxs B 11 μᾶλλον DEHQ: μᾶλλον καὶ B || 
βουλόμενον D ἑλόμενον E|| Τῷ (sic) μηνύειν B: μηνύων DEGH 

11.19 αὐτῶν BDGHO: αὐτοῦ Ε αὐτῷ b 12 τοὺς om. E || 
παραδιδόντας Β 14 ὑπέλαβεν E — 15—17 cfr. Thom. 114, 11 
Ab. 16 ἀδελφιδῆν — γυναῖκα om. D || ἀδελφιδῆν scripsi cl. 
sch. J. II inscr.: ἀδελφὴν 11 παραπέμπεσθαι DHQ — 18 ἄλλως 
et 1l. om. € 1l. om. ἃ 20 δεινῶν] δεῖν E 93 τὴν sig viv 
Z. μετοικεσίαν Gb εἰς τὴν Σ. τὴν μετοικίαν Ὁ ἢ εἰς τοὺς Σικε- 
λίαν Β 25 συμπράξαντα Ἐ | προφερόμενα E - 
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μενος. ἡ δὲ ἱστορία οὕτως PÉys | Θήρων ὁ τῶν xgayav- BCcDEHQ 
τίνων βασιλεὺς Γίλωνε τῷ “Ἰέρωνος ἀδελφῷ ἐπικηδεύσας 
γάμῳ συνάπτει τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα 4Δημαρέτην, ἀφ᾽ ἧς 
καὶ τὸ Δημαρέτειον νόμισμα ἐν Σικελίᾳ. τοῦ δὲ Γέλωνος 

5 τελευτᾶν τὸν βίον μέλλοντος, Πολύζηλος ὃ ἀδελφὸς τὴν 
στρατηγίαν καὶ τὴν γαμετὴν τοῦ ἀδελφοῦ διαδέχεται κατὰ 
τὰς Γέλωνος προστάξεις. ὥστε τὸ Θήρωνος tig Γέλωνα κῆ- 
δος εἰς τὸν Πολύξηλον μετατεϑεῖσθϑαι. λαμπρῷ δὲ αὐτῷ 
καὶ περιβλέπτῳ τυγχάνοντι κατὰ τὴν Σικελίαν “Ἰέρων φϑο- 

10 νήσας ὁ ἀδελφὸς καὶ πρόφασιν σκηψάμενος τὸν πρὸς Συ- 
βαρίτας πόλεμον, ἀπελαύνει τῆς πατρίδος. ἀλλὰ καὶ τοῦτον 
κατώρϑωσε τὸν πόλεμον ὁ Πολύξζηλος. ὁ δὲ μὴ φέρων 
γυμνότερον αὐτοῦ κατηγορεῖν ἐπειρᾶτο νεωτερισμοῦ. καὶ 
οὕτω τὸν Θήρωνα, ὑπεραγανακτήσαντα ϑυγατρὸς ἅμα καὶ 

15 γαμβροῦ. συρρῆξαν πρὸς [Ἰέρωνα πόλεμον παρὰ Γέλᾳ τῷ 
Σικελιωτικῷ ποταμῷ, οὗ Καλλίμαχος μέμνηται (fr. 361) 
of δὲ Γίλα ποταμῷ ἐπικείμενον ἄστυ μή γε μὴν εἰς 
βλάβην, μηδὲ sig τέλος προχωρῆσαι τὸν πόλεμον" | φασὶ BcEHQ 
γὰρ τότε Σιμωνίδην τὸν λυρικὸν περιτυχόντα διαλῦσαι τοῖς 

90 βασιλεῦσι τὴν ἔχϑραν. τούτοις οἰκείως τοῖς φϑάσασιν εὖὔ- 
χεσθαι τῷ Διί quor τὸν Πίνδαρον ὁ Δίδυμος. ὥστε λοι- 
πὸν αὐτοῖς εἰρηναῖον εἶναι τὸν βίον. 6. ἡ οὖν διάνοια BcbERQ 
αὕτη σὺ μὲν, ὦ Ζεῦ, παράσχοις πάντα τὰ κάλλιστα, καὶ 
πρὸς τῇ οὔσῃ εὐδαιμονίᾳ πλείονα δοίης ἀγαθά. εἰ δέ τι 

55 iy τοῖς φϑάσασι γρόνοις συμβέβηκεν ἄτοπον. εἶτε δικαίως 
εἴτε μὴ, τοῦτο οὐχ οἷόν τέ ἐστιν, οὐδὲ αὐτῷ τῷ χρόνῳ, ὥστε 
μὴ γεγενημένον πονῆσαι. τὸ γὰρ γενόμενον ἀγένητον ποιῆσαι 

1---τὅ cfr. Thom. 118, 22 Ab. 8 γάμον E || ἑαυτοῦ C: 
αὐτοῦ || Znusoévqv et 4 Znusoévsiov E ὅ ὁ ἀδελφὸς C: ἀδελ- 
góc 60 βασιλείαν Thom.|| τοῦ ἀδελφοῦ BDEH: αὐτοῦ CQ 
7 Γέλωνος BDEH: I. τοῦ ἀδελφοῦ CO 8Β μετατίθεσθαι E || 
αὐτῷ om. Bv 10 σκηψάμενος b: σκεψάμενος || τὸν om. E 
18 γῦμνο E (0m. -rsoov) 15 γαμηρᾶς E l| περὶ CD 17 γάλα E | 
Γέλα ποταμοῦ κεφαλῇ À (19,9) || ἐπικείμενοι E || μή γε μὴν Q 
(hb ex Brub.): μή ye μὲν ΒΕΗ͂ν μήτε μὴν Ὁ μὴ μέντοι ye DG 

' 18 μηδὲ CDEHO: μὴ B 19 παρατυχόντα C 20 ol- 
xsiov Ch οἰκείοις E 21 post φησι repet. εὔχεσθαι E 
28 πάντα CDEHO: πᾶσι Β 26 οὐδὲ C: οὔτε 27 ἀγέννητον E 
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ἀδύνατον" ἴσως δὲ λήϑη ἄν vig γένοιτο τῶν κακῶν, ἀγαϑῆς 
μοίρας διαδεξαμένης. 584 CDEHQ 

A 82a. ὁ πάντων πατήρ: τὸ φϑάσαν γενέσϑαι ἀδύνατον 
xag: Sine ἄλλως οὐ δυνατὸν γὰρ ἀποίητον γενέσϑαι 

b. ... τὰ πραχϑέντα sive δικαίως εἴτε ἀδίκως οὐδ᾽ δ 
dv ó πάνεων πατὴρ δυνηϑείη χρόνος" λήϑην μέντοι ἱκανὸς 
ἐμβαλεῖν τύχῃ σὺν ἀγαϑῇ᾽ φϑερεῖ δὲ τῶν ἀγαϑῶν πραγμά- 
τῶν ἡ χαρὰ τῶν ἀτόπων τὰς βλάβας, ὅταν πάλιν εὐδαι- 
μονία παραγένηται. 

BCDEH 381. οὐδ᾽ ἂν χρόνος ὁ πάντων πατήρ: τῶν δὲ 10 
πεπραγμένων ἔργων τὸ τέλος ἀποίητον καὶ ἀγένητον ϑέμεν 
οὐδ᾽ ἂν ὁ πάντων πατὴρ χρόνος δύναιτο, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀδύ- 

BCEH vorov. | καὶ Ὅμηρος (I 249)" 
οὐδέ τι μῆχος 

ῥεχϑέντος κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εὑρεῖν ἀλλὰ πολὺ πρὶν — 15 
φράξεσϑαί σ᾽ ἄνωγα. s93 CDEH 

A' 848. λάϑα δέ: τοῦ δὲ κακοῦ λήϑη γένοιτ᾽ ἂν ὑπ᾽ 
ἀγαϑοῦ τινος ἐπιγινομένου τὸ γὰρ. παλίγκοτον πῆμα οὕτως 
ἂν μόνως ἀποϑνήσκοι χάρματός τινος ἐπιγινομένου. 

BcDEQ 184}. λάϑα δὲ γένοιτ᾽ ἄν: τῶν δὲ κακῶν γένοιτο ἂν 30 
᾿Β(Θ)Ε0 λήϑη, διαδεξαμένης εὐδαιμονίας. | ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν, 

ὅτι οἱ περὶ Θήρωνα τὸ ἀνέκαϑεν δεδυστυχήκασιν, ἀλλ᾽ εἰς 
λήϑην αὐτῶν ἐξέπεσεν ἡ δυστυχία διὰ τὴν ἐπισυμβᾶσαν 
εὐτυχίαν. 

B()DEQ , 35a. ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα ϑνῴσκει: 25 
ὑπὸ γὰρ τῆς χαρᾶς τῶν γεγενημένων ἀγαϑῶν τὸ κακὸν 

| 1 γένητα E Ι καιρῶν r (ex B male lecto?) 4 ἀπολειφϑῆ- 
vct: Schneider ἄλλως del. vid. ὅ lac. indicavi — 6 ἱκανὸς 
ego: ἱκανῶς: [1 φϑείρει 10 l. om. 6D ὁ πάντων πατήρ 
om. Bv 11 πεπρωμένων Ἐ ἢ ἔργων BDEH: ἔργων ἐνδίκως τε 
καὶ μὴ C || ἀγέννητον C*^EHr || ϑεῖναι € 19 οὐδ᾽ ἂν yo. ὁ π 
a. δύναται E || ἀλλ᾽ ἔστιν ἀδύνατον DEH: ἀλλὰ ἀδύνατον Bv om. 
C 14 μῆχος CEH: βῆχας Βν 15 ἔστ᾽] οὔτ᾽ v | ἀλλὰ --- 
16 ἄνωγα om. 16 σ᾽ ἄνωγα] ἄμυγα E 17 κακοῦ b: καλοῦ | 
γένοιτ᾽ ἂν bh ex v: γένηται 19 ἀποϑνήσκει: b 201] λάϑα(η) 
δὲ πότμῳ DO λάϑα 0$ C —26 πῆμα ϑνάσκει om. θ8ἃ8ἃ 26 τῶν 
γεγενημένων ἀγαϑῶν B: τῆς τῶν ἐναντίων τῶν ἀγαϑῶν DEQ 
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ἀφανίξεναι καὶ τὸ παλίγκοτον καὶ ἄτοπον δαμασθϑὲν καὶ 
ἀναιρεϑὲν ὑφ᾽ ἡδονῆς θνήσκει, μάλιστα ὄλβου ἐπιγινομένου 
ὑψηλοῦ ἐκ θείας μοίρας. ὃ. ἄλλως" τὸ δὲ τραχὺ πῆμα BEQ 
νικᾶται ὑπὸ τῆς ἀγαθῆς χαρᾶς καὶ ἀφανίξεται, ὁπόταν εἰς 

5 ὕψος τὴν εὐδαιμονίαν ἀναφέρῃ ἡ μοῖρα [καὶ ὅταν τὴν 
εὐδαιμονίαν εἰς ὕψος ἄγῃ]. | 

35e. παλίγκοτον: τὸ χαλεπὸν καὶ ἐναντίον τῷ ἀγαϑῷ. Bí'co 
8θ8. δαμασϑέν: ἀντὶ τοῦ ἡττηϑέν. — b. {ζπαλίγκο- A 

τον: εἰς τοὐπίσω τὸν κότον ἀποβαλὼν καὶ εἰς λήϑην ἐμ- 
10 πίπτειν τῶν κακῶν. 0. ἢ παλίγκοτον ἵνα εἴπῃ τὸ ἰσχυ- 

ρὸν παρὰ τὸ δὶς ἐπιφοιτᾶν δύνασθαι. 
' 888. ἀνεκάς: ἄνωθεν ἢ ἄνω. — b. ὅταν ἡ τοῦ ϑεοῦ ἢ 
μοῖρα τὸν ὄλβον ἄνω αὐξήσῃ. 

88 ὁ. (ἀνεκάς:) πόρρω. ἤγουν ἄνω. ἐξ ὕψους. pst 
15 e. ἀνεκάς: ἄνω. εἰς ὕψος πολύ. c 

992. ἕπεται δὲ λόγος: οὗτος ὁ λόγος &xolovOsi ταῖς A 
τοῦ Κάδμου κόραις᾽ μεγάλων γὰρ κακῶν τυχοῦσαι ἐκ μετα- 
βολῆς μεγάλων ἀγαϑῶν. ἐπειράσϑησαν. εὖ δὲ τὸ τῶν Κάδ- 
μου ϑυγατέρων μεμνῆσϑαι, ἕνα οἰκείῳ παραδείγματι χρή- 

80 σηται᾿ τὸ γὰρ τοῦ Θήρωνος γένος ἐνθένδε κατάγεσϑαί φησιν 
ὁ Πίνδαρος ἐν ἐγκωμίῳ οὗ ἀρχή (fr. 118)" βούλομαι παί- 
δεσσιν “Ἑλλάνων. 

89b. ἕπεται δὲ λόγος εὐθρόνοις Κάδμοιὸ κού- BCDEQ 
ραις: οἰκειότατα πρὸς τὴν γνώμην ἑαυτοῦ καὶ τὸ παρά- 

46 δειγμα λαμβάνει, ὅτι τοὺς προδυστυχήσαντας καὶ εὐδαιμονία 
διαδέχεται, ὥσπερ καὶ τὰς Κάδμου ϑυγατέρας. ὁ αὐτὸς γὰρ 
λόγος διαδέχεται αὐτὰς καὶ im αὐτῶν ἁρμόζει. αὗται γὰρ 

1 καὶ (pr.)et 2 ϑνήσκει ft. del. 2. 8 ἐπιγενόμενον ὑψηλὸν E 
. 8 ἄλλως EO: πῆμα θνάσκει Βν 5 καὶ --- ὁ ἄγῃ secl. b 
ὅ ὅταν BO: ὅτι ὅταν ΕΟ 9 κότον Schneider: κόπον || ἀποβαλὼν A 
prave: ἀποβαλὸν b ἀποβαλεῖν Schneider 9.10 ἐκπίπτον b 
18 μεγάλης et -ov Α || τῶν ego (cfr. p. 72, 8): τοῦ 21 ἐγκω- 
μίου ἀρχῇ: Schneider (οὗ ἡ ἀρχή b) 292 παίδεσσιν an -ευσιν 
A incert. 28 εὐθρόνοις — κούραις om. ΟΠ) ἃ Κάδμοιο κούραις 
om.B X 24 οἰκειότατ(α) BDv: οἰκειότατον ΕΒ 26 λαμβάνει 
CDEQO: ἐκφέρει, μᾶλλον δὲ λαμβάνει Βν ἐκφέρει ἢ || xx) om. Bv 

26 ὁ αὐτὸς — 21 ἁρμόξει om. D 41 διαδέχεται αὑτὰς om. 
Bv || αὐτῶν] αὐτὴν E || ἁρμόσει Bv 
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τὸ uiv πρότερον sig τοσαύτην δυστυχιῶν ὑπερβολὴν ἐληλύ- 
ϑασιν ὥστε καὶ τραγικαῖς ὑποϑέσεσι χορηγίαν παρασχεῖν᾽ 
ἀλλ᾽ ἐφάμιλλος καὶ εὐδαιμονία τὰς κόρας διεδέξατο᾽ τού- 
τῶν δὲ μέμνηται, ἐπεὶ ὁ Θήρων εἰς Δάιον ἀνάγει τὸ γένος. 

BDEQ 6. ἄλλως᾽ ἕπεται δὲ λόγος: οὗτος ὁ λόγος ἀκολονϑεῖ 5 
καὶ ταῖς τοῦ Κάδμου κόραις᾽ μεγάλων γὰρ κακῶν τυχοῦσαι, 
πάλιν ἐκ μεταβολῆς μεγάλων ἀγαθῶν ἐκοινώνησαν. εὖ δὲ 
τῶν Κάδμου ϑυγατέρων τὸ παράδειγμα φέρει᾽ ἄνωϑεν γὰρ 
Θηβαῖος ὃ Θήρων. | 

BCDEQ — 39d. εὐθρόνοις: τοῦτο πρὸς τὴν διαδεξαμένην εὐτυ- 19 
χίαν ἀκουστέον. 

BcDEQ 40. ἔπαϑον αἵ μεγάλα: Ἰνὼ, Σεμέλη, Αὐτονόη, Ayovií 
ἐπεὶ καὶ αὗται παϑοῦσαι ἐν ἀρχῇ, ὕστερον ἔτυχον τῆς ἐκ 
ϑεῶν τιμῆς. 

A 428. πιτνεῖ: ἢ πίπτει ἢ προκατάρχει. 15 
BCDEQ — 42b. πιτνεῖ: καταπίπτει. 
BDEQ — 42c. τὸ δὲ βαρὺ πένθος πιτνεῖ καὶ ἀφανίξεται τῶν 

κρεισσόνων διαδεξαμένων ἀγαϑῶν. 
cEQ 424. ἄλλως" ἡττᾶται γὰρ τὸ κακὸν ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν, 

᾿ καὶ λύσις ἐστὶ τῆς συμφορᾶς ὅταν ἀγαϑόν τι ἐπιγένηται. 30 
e. ἐὰν δὲ χωρὶς τοῦ σ γράφηται. ἔσται τὸ νόημα τοι- 

οὕτον᾽ πρὸ τῶν ἀγαθῶν τοῖς ἀνθρώποις τὰ κακά" ὕπερ καὶ 
ἐν ἑτέρῳ φησίν (fr. 225)". ὁπόταν ϑεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψῃ, 
πάρος μέλαιναν καρδίαν ἐστυφέλιξεν. 

BCDEQ 44. ξώει μὲν ἀποθανοῖσα: ἠστειεύσατο πρὸς τὴν τῆς 56 
BCEQ εὐτυχίας ὑπερβολὴν, ὅτε δοκήσει μὲν  τέϑνηκεν ἡ Σεμέλη 

τῷ βρύμῳ τοῦ πυρὸς τοῦ κεραυνίου, ζῇ δὲ νῦν συνδιατρί- 
βουσα τοῖς οὐρανίοις ϑεοῖς. 

2 τραγικοῖς B* || χορείαν E 8. pro ἀλλ᾽--- διεδέξατο hic inser. 
6 μεγάλων» --- Ἴ ἐκοινώνησαν D; quae postea suo loco repet. 
4 ἐπειδὴ CDE 10 εὐθρόνοις" τοῦτο BCE: τὸ εὐθρόνοις δὲ 
DO 12 ἀγανή E 18 ἐπεὶ δὲ καὶ E 1 πίπτει ego: πιτνεῖ 

16 πιτνεῖ B: πιτνεῖ καὶ Ε πένϑος (δὲ) πιτνεῖ C[D]Q 
19 ἄλλως om. € 20 ἐπιγένηται Cb 21 ἔσται om. E 
22 ἀνθρώποις) &. γὰρ ἃ 28 ἑτέροις E || ὁπότε 24 πάρος 
μέλαιναν Nauck: πρὸς μέλ. ΕΘ προμέλ. Ὁ πρόσϑε μ. b 
26 ξώει μὲν ἀποθανοῦσα B ζώη ἀποθανοῖσα E: ζώει μὲν ἐν 
Ὀλυμπίοις [Ὁ] || ἠστειεύσατο] τοῦτο Ὁ 27 κεραυνοῦ CE 
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45. βρόμῳ: ἤχῳ πυρός" ἐκεραυνώϑη γάρ. 
488. Παλλάς: vc 1 get ue τῶν Θηβαίων᾽ es A 

εἶπε δὲ τὴν Ἥραν, ὅτι μητ b. φιλέοντι δὲ Μοῦ- 
σαι: ὡς Θηβαίαν οὖσαν" Susie δὲ Θηβαῖοι. e. [καὶ 

5 Ζεὺς πατήρ:]} τὸ κῶλον τοῦτο ἀϑετεῖ ᾿Αριστοφάνης" περιτ- 
τεύειν γὰρ αὐτό φησι πρὸς (τὰς ἀντιστρόφους. 

48d. φιλεῖ δένιν Παλλάς: τοῦτο οἵ uiv ἁπλῶς διὰ BCDEQ 
τὴν ἐν ϑεοῖς διατριβὴν λέγουσιν" οἱ δὲ ὅτε ὡς ἐπιχωρία 
ϑεός. ᾿ ἄγαλμα yàp αὐτῆς ὃ Κάδμος ἱδρύσατο ἐν Ὄγχαις, 

19 κώμῃ τῆς Βοιωτίας. Ὀγκαία οὖν ἡ ̓ 4ϑηνᾶ τιμᾶται. 
489. φιλέοντι δὲ Μοῖσαι: of μὲν διὰ τὰ περὶ αὖ- BEQ 

τῆς τοῖς ποιηταῖς εἰρημένα" οἱ δὲ διὰ τὸν Ἑλικῶνα, ὅς 
ἐστι τῆς Βοιωτίας. καὶ αὗται οὖν ἐπιχώριοι. f. φιλέοντι 
δὲ Μοῖσαι: περισσόν ἐστι κῶλον ὡς πρὸς τὴν ἀντίστρο- 

15 pov' ὅϑεν καὶ ὀβελίσκος αὐτῷ παράκειται. πᾶσαι γάρ εἶσι 
δεκατεσσάρων [ὁμοῦ] κώλων, αὕτη δὲ μόνη δεκαπέντε εὑρίσ- 
κεται ἔχουσα. g φιλέοντι δέ: καὶ τοῦτο ὡς ϑεαὶ ἐπι- € 
χώριοι διὰ τὸν Ἑλικῶνα, ὅς ἐστι Βοιωτίας ὅρος" of δὲ, διὰ 
τὸ ἐν ταῖς ποιήσεσι τὴν Σεμέλην ἄδεσϑαι. 

s: — 50. ὁ κισσοφόρος: ἐπιϑετικῶς ὃ Διόνυσος. παῖς δὲ DEQ 
ἤτοι ὃ νεαρὸς, ἢ πρὸς αὐτὴν τὴν Σεμέλην [λέγεε]. 

ὅ1 8. λέγοντι δέ: ἀντὶ τοῦ καὶ ἐν ϑαλάσσῃ᾽ πρῶτος α 
ς γὰρ ὁ σύνδεσμος, εἶτα ἡ πρόϑεσις. 

8 sch. Aesch. Sept. 149. Hes. Ὄγγα ϑηνᾶ. Tzetzes ad 
Lyc. 1225 29 Eust. vit. Pind. 10, 8 Àb. 

4 Θηβαῖοι ego: ᾿4ϑηναῖοι || καὶ ---- » πατήρ seclusi; cfr. 48f 
6 αὐτῷ: b iiec &dd. Schroeder 7 φιλεῖ - — τοῦτο om. D| 

sw C: μιν BE 8 λέγουσιν om. CD || ὅτι οὕτως E — 9 ϑεᾶ 
CE** | αὐτὴν D αὐτῇ Ε 11 τῶν eb 12 εἰρημένων E — 11.12 o6- 
toig E. Q* 18 xal om. Bv  ἐπιχώριαι ἢ 18—17 οἷν. Tricl. 
jas 11 Ab. 18. 14 καὶ ἔστι “«ξρισσὸν τὸ κῶλον v om. l ἄλ- 

* ἔστι π. τὸ κι hb. 14 ὡς πρὸς EQ: πρὸ Β 15 69e» — 
sud odii, ῦὅϑεν καὶ ἡμεῖς οὐ γεγράφαμεν ἐν τῷ κειμένων | 
ὁβελίσκος B*^ (in mg. 9) ὁβόλος E ὑβολὸς (ο incerti.) 0 ὀβελὸς b 

15.16 εἰσι δεκατεσσάρων ὁμοῦ B: sig (0^ E ιδ΄ (corr. ex δ΄) 
eic, ἃ. Seclusi ὁμοῦ 20 l παῖς ὁ κισσ. [D]Q — 21 λέγει orm. b 

28 πρόφασις: b 
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BcDEQ — 51b. λέγοντι δ᾽ dv xal ϑαλάσσα: φασὶ δὲ xol τὴν 
Ἰνὼ Κάδμου ϑυγατέρα μετὰ τῶν ϑυγατέρων τοῦ Νὴρέως 
ἐν τῇ ϑαλάσσῃ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου ἄφϑαρτον οὖσαν 

BCEQ διάγειν καὶ τευάχϑαι. | αὕτη δὲ ἡ “Δευκοϑέα mong γενο- 
HQ μένη. — c. οὕτως γὰρ, ἤγουν “ευκοθέα. καλεῖται. ἡ γὰρ 5 

Ἰνὼ μεταξὺ Βοιωτίας καὶ ᾿Αττικῆς φυγοῦσα ἦλθεν εἰς τὸν 
BCEQ ᾿Ισϑμὸν καὶ ἐκεῖϑεν ἥλατο ἑἰς τὴν θάλασσαν. ἃ. μαρ- 

τυρεῖ δὲ καὶ Ὅμηρος (E 883)  - | ! 
τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου ϑυγάτηρ, καλλίσφυρος Ἰνώ, 
“ευκοϑέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα, 19 
νῶν δ᾽ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι ϑεῶν ἐξέμμορε τιμῆς. 

A ὄ28. Νηρέως: Δωρίδος καὶ Νηρέως αἴ Νηρηΐδες. 
b. καὶ ἡ Ἰνώ ποτε κακωϑεῖσα ὕστερον εἰς ἀϑανασίαν μετέ- 
βαλεν, ἐνάλιος γενηϑεῖσα ϑεός. τὸν δὲ ἴδε cett. usque 
δα τιμῆς. 15 

A&BCDEQ 55a. ἦτοι βροτῶν: ἀντὶ τοῦ δὴ, ἵνα ἢ ἡ ἀρχὴ τοῦ 
λόγου" τῶν δὴ βροτῶν οὐκ ἔστιν οὐδὲν κεκριμένον πέρας 
ϑανάτου᾽ ἄδηλον γὰρ πότε συμβήσεται ὃ ϑάνατος τοῖς &v- 

BDEQ ϑρώποις. Ὁ. ἄλλως᾽ τοῖς ἀνθρώποις τὸ τέλος τοῦ ϑανά- 
BCDEQ rov κατ᾽ οὐδὲν σαφές ἐστιν. ὁ ἢ οὕτω᾽ τοῖς ἀνθρώποις 30 

τὸ τέλος τοῦ βίου κατ᾽ οὐδὲν σαφὲς, οὐδὲ ποδαπὴν τὴν 
Ψ ἐπιοῦσαν ἕξουσιν ἡμέραν ἴσασιν. 

B(OEQ — 56a. πέρας οὔτι κέκριται: οὐδὲ τοῦτο διακεκριμένον 
ἐστὶν οὐδὲ ἀναμφισβητήσιμον καὶ ἑστηκὸς. ποίαν ἡμέραν 

BCDEQ εἰρηναίαν καὶ ἀγαϑὴν διάξομεν. ^ b. παῖδα δὲ ἡλίου ss 

1 καὶ (alt)om.E 4 διάγειν καὶ τετάχϑαι] 80. D | δὲ BEO: 
δέ ἐστιν Ὁ. "1 ἤλλατο ἃ ἤλλατο᾽ 9 τὸν] τόν Ε || δὲ ἔδε A 
(vid. infra) C: δὲ εἶδε ΒΕ δ᾽ εἶδεν v || καλίσφυρος AQ 
10 Μευκοϑέα CE || μὲν V: μέν ποτ᾿ Α ἢ αὐδήεσα B 11 ἐν om. v 

16 ἦτοι — 1€ λόγου om. A 10 l. ἤτοι βροτῶν ΒΌ: ἤτοι E 
ἦτοι βροτῶν ys κέκριται D || ἤτοι ante ἀντὶ add. C | δὴ] δὲ E! 

17 λόγου] 4. οὕτω v || Hj] δὴἪ᾽ E — 18.19 τοῖς ἀνθρώποις γὰρ 
ἄδηλον x. c. ὁ 9. Bv 21 σαφὲς CEO: σαφές ἐστιν Β ποτὲ D 
. 91 ποταπὴν CD 2422 ἕξουσιν ἡμέραν] ἡμ. ἐξουσίαν E || ἴστα- 
cw E 4248 sch. 56 et 68 inverso ordine et licenter mutata C || 
οὔτι] ἀντὶ τοῦ Ε — 24 ἀσφισβητ. E || ἡμέραν om. Q0 25 &ya- 
3v καὶ εἰρηναίαν EQ 25 — p. 76, 1 cfr. Triel. 119, 14 Ab.; 
Germ. ib. 17 
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τὴν ἡμέραν. ἐπεὶ ὃ ἥλιος τὴν ἡμέραν γεννᾷ ἀνατέλλων. | ἀὴρ 09 
γὰρ ὑπὸ ἡλίου φωτιξόμενος ποιεῖ τὴν ἡμέραν 

68a. οὐδ᾽ ἁσύχιμον: λέγει ὅτι ἄδηλος ἡ τύχη τῶν 
ἀνθρώπων. τὴν δὲ ἡμέραν ϑυγατέρα τοῦ ᾿Ηλίου ἔφη ἐναν- 

5 τίως “Ησιόδῳ᾽ ἐκεῖνος γάρ φησι (Theog: 194)" 
(Νυκτὸς δ᾽ αὖτ᾽. Αἰϑήρ τὲ καὶ “Ημέρα ἐξεγένοντο" 

καϑὸ ix τῆς ἐπιτολῆς αὐτοῦ ἡ ἡμέρα γεννᾶται. b. ἀμφί- 
βολον δὲ πότερον αὐτῷ ὃ λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ϑανάτου᾽ οὐδὲ 
ὁπότε τελευτήσομεν τὴν ἐσχάτην ἡμέραν .. . ὅτε ἀϑορύβως 

10 ἐν τῷ τοῦ ξῆν χρόνῳ. οὕτω δὲ καὶ ᾿Αφίσταρχος ἀκούει... 
58c. οὐδ᾽ ἁσύχιμον: ἥσυχον. ἀπράγμονα. εὐτυχῆ. BDEQ 

d. οὐδ᾽ ὁπότε ἐν ἡσυχίᾳ ἐσόμεϑα | ἀθορύβως καὶ ἀταρά- BEQ 
106 iv τῷ τοῦ ξῆν χρόνῳ. 65. οὐδ᾽ ὁπότε διατελέσομεν B(C)EQ 
ἡμέραν ἥσυχον. f. ἡμέρα δὲ ἡσύχιος, ἡ τοῦ ϑανάτου᾽ 

15 ἐπεὶ ἐν αὐτῇ ϑανόντες ἡσυχάξομεν. 
58 g. (ἀσύχιμονὴ ϑανάσιμον. pst 
60a. ἀτειρεῖ σὺν ἀγαϑῷ: ἀβλαβεῖ. ἀκαταπονήτῳ. ΒΕ 

ἀνεμποδίστῳ. Ὁ. ὁπότε σὺν τῷ ἀβλαβεῖ ἀγαϑῷ τελευτή- 
σομεν. | 

:) 61. (sekevvácouev:) πληφώσομεν. Βεὶ 
62a. ῥοαὶ δ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλαι: ῥεύματα δὲ ἀλλοῖα xalAB(C)DEQ 

ἀλλοῖα μετὰ εὐθυμιῶν τε καὶ μόχϑων εἰς τοὺς ἀνθρώπους 

1 τὴν ἡμέραν (pr) BC: om. E τὴν ἡμέραν εἶπεν DO [ 2 
ἡμέραν (alt.) BCE: αὐτὴν DO || ἀνατέλλων om. DÜ. 2 γὰρ 

4.5 ἐναντ(ίως) Ησιόδίῳ) À || 'Holodog Red, b 7 τῆς 
ἐπυτολῆς αὐτοῦ ἡ ego: τῆς ἐπ ἐπὶ τῆς αὐτῆς À τῶν νυκτῶν cj. 
τῆς ἐπ᾽ αὐτῆς Schneider τῆς ἐπὶ τῆς αὐτῆς pr νυκτὸς 2? 
Mommsen ἐκ τῆς αὐτῆς aut ἐκ τῆς νυκτὸς Sybe 8 καὶ] 
ἐστὶν ὃ 9 ὅτι Α prave: ἢ ὅτι cj. ἢ ἢ ὁπότε τι de Arist. 
stadd. Pind. p. 15 | i^ θόρυβος cj. 'Mehneider 10 post χρύνῳ 
addi vult ἐσόμεϑα 19 οὐδ᾽ ὁπότε Horn n. 21 οὐδὲ πότε 
b: οὐδέποτε || ἡσυχίᾳ 1 DEO: εὐτυχίᾳ Bv 13 οὐδ᾽ ὁπότε] ut 
supra 12 14 ἥσυχον B: ἡσύχιον C. ἡσύχιμον EO || post ἤσῦχον 
M stat. Horn — 14—16 cfr. Germ. 119, 11 Ab.; Tricl. ib. 13 

μέραν δὲ ἡσύχιον € || jevx(os?) E. E" Ι ἡ Bü: vi» E 
s xd — ἡσυχάξομεν et AS v Al δευμάτων E 
21.92 καὶ ἀλλοῖα B(C) E: om. AQ ny s "dddota D6. 22 &9v- 
ἱεῶν Ἀ || τε καὶ Α: καὶ usc V 
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B(OEQ ἔρχονται. — b. ϑέλει δὲ εἰπεῖν ὅτε οὐχ οἷόν τέ ἐστιν &v- 
ϑρώπους ὄντας ἀεὶ ἐν εὐθυμίᾳ διάγειν, ἀλλὰ πάντως καὶ 

BEQ ἀτόποις ἐντυγχάνειν ἀνάγκης ο6. ἄλλως" ῥεύματα. μετα- 
βολαί. ἃ. af τῆς τύχης φοραὶ ἄλλοτε εἰς ἄλλους ἀνϑρώ- 
πους μεταβαίνουσιν ἢ εὐθυμίαν ἢ πόνον παρέχουσαι. 

A 65a. οὕτω δὲ: οὕτω δὲ ἐπὶ τούτων τῶν περὶ τὸν 
Θήρωνα ἡ πατρικὴ μοῖρα κακὸν φέρει καὶ πάλιν ἀγαϑόν. 
b. ἡ ἐξ ἀρχῆς τοῦ γένους τούτου μοῖρα. 

BCcDEQ θὅο. οὕτω δὲ μοῖρα ἕως τοῦ ἄλλῳ χρόνῳ: ἐνταῦϑα 
ἡ ἀνταπόδοσις τῆς διανοίας καὶ ἧς ἐξέϑετο γνώμης. οὕτω 
δὴ καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰ ῥεύματα τῆς τύχης ἄλλως καὶ 
ἄλλως φέρεται ἐπί τε καλῶν καὶ κακῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐπί- 

BCEQ μονα, | ὥστε δείκνυσθαι ἐκ τοῦ κατὰ Θήρωνα γένους. τού- 
του μὲν γὰρ εὔφρονα καὶ καλλίστην γένεσιν ἀπέδειξεν ἀπὸ 
προγόνων ἐκ τοῦ τοὺς ϑεοὺς ἀνωρϑωκέναι αὐτοῦ τὴν εὐδαι- 

BCDEQ μονίαν᾽ | ἐπάγει δέ τι "nol πῆμα ἐναντιώτατον τῷ ἀγαϑῷ 
ἔστιν ὅτε᾽ ἀφ᾽ οὗ πήματος ἔστι ϑεάσασϑαι κακῶς διατεϑὲν 
καὶ τὸ “Μαΐου γένος. ὃν δὴ συμβέβηκεν ὑπὸ τοῦ ἰδίου 

BDEQ παιδὸς φονευϑῆναι Οἰδίποδος, | ἐν ὁδῷ περιτυχόντα κατὰ 
τὴν Φωκίδα, καὶ ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν τὸ πρότερον αὐτῷ χρησ- 
μῳδηϑέν (Eur. Phoen. 18): μὴ σπεῖρε παίδων ἄλοκα δαι- 
μόνων βίᾳ. ὃ δὲ Θήρων τὴν συγγένειαν ἔχει πρὸς τὸ γένος 

BCEQ τὸ τοῦ Οἰδίποδος, | καὶ διὰ τοῦτο οἰκείως τοῖς περὶ αὐτὸν 
BEQ ἐχρήσατο λόγοις. | πῶς δὲ συγγενής ἔστιν, ἐροῦμεν £f. 

ἑρμηνεύεται δὲ καὶ οὕτως" οὕτω δὲ ἅτε πατρῷον" ὃν 

1 ἔρχονται AD. ἔρχεται 0: ἀνέρχεται ΒΥ ἐξέρχεται E |] ὅτι) 
οὕτως E 2 ἀεὶ om. E 3 ἀτρόποις E | ἀνάγκαις EO |] ῥευ- 
μάτων E 4 sig ἄλλους] ἄλλαι sig b ὅ μεταβαίνουσιν EQ: . 
μοταβαίνουσαι xxl B ὃ μοῖρα BCDO: uoto! ὅτε πατρώιον E || 
ἕως ---- 10 γνώμης om. C || ἕως τοῦ] τῷ E 10 ἡ ἀνταπόδοσις 
ΒΟ: ὁ ἀντ. ... (lac.) E αὐτὸ ἡ ἀπόδοσις D || ἐξέθετο γνώμης BEO: 
ἐξέγνωμεν D 11 ἄλλως καὶ CDEO: ἄλλοτε Βν 18 £x — γέ- 
rovg om. E 14 ἀπέδειξεν Beck: ὑπέδ. BCEv ἐπέδ. ἢ 
15 ἐκ τοῦ] καὶ ἐκ E| αὐτῶν ὶἃ.Ἢ 16 καὶ om. ΕΒ 20 τῆς Do- 
κίδοο EQ 20. 21 χγρησμωδοϑέν E χγρησμοδοτηϑέν Dv 21 σπεῖρε 
060: σπεῖραι BEv || παίδων Bü: τέχνων E (ut Eur) παίδων 
τέκνων D | Giox« B 22 συγγέννειαν Β 28 τὸ τοῦ Bü: τοῦ DE 

46 δὲ (alt.)] δὴ Bv| ὃν BO: ὁ γὰρ E 



τρόπον κατὰ τῶν προγόνων τῶν περὶ τὸν Θήρωνα κατέχει 
τὸν εὔφρονα πότμον ἡ τύχη; καϑάπερ τὸ πατρῷον κατέσχε. 

d. τουτέστε τῶν Καδμιδῶν. 6850 
65e. οὕτω δὲ μοῖρ᾽ ὅτε πατρώιον: ἡ ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ DEQ 

5 γένους μοῖρα ἅμα τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ πήματα ἄγει. ἀφ᾽ οὗ 
ἀνεῖλεν ὁ Οἰδίπους τὸν “Δάιον. 680 ebtQ 

65 £. ὅτι ἐκ πλούτου κακὸν ἄγει ἡ μοῖρα ἐν ἄλλῳ χρόνω: EQ 
τεχμήριον ὁ Δαΐου παῖς. es*Q —— g. ἄλλως" οὕτω δὲ καὶ 
ἐπὶ τούτων τῶν περὶ τὸν Θήρωνά, φησιν, ἡ πατρῴα κακὸν 

10 ἄγει μοῖρα καὶ πάλμεν ἀγαϑόν. 65:90 
682a. ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει: ἐπάγει καί τ. b. qoó- A 

voc ἀντὶ χρόνου, ἀντὶ τοῦ ἐπήγαγεν. ο6. παλιντράπε- 
λον: ἢ τὸ ἐναντίον τῷ κακῷ" ἢ τὸ ἀηδές. 

68d. ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγει: ἐπάγει δὲ ἣ μοῖρα καὶ BDEQ 
15 κακόν τι ἐναντίον ἑτέρῳ χρόνῳ᾽ ἵν᾽ ἢ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ κακῶν 

πεῖραν ἡ μοῖρα δίδωσιν. εἶτ΄ ἐκ παραδείγματος τοιγαροῦν 
καὶ τὸ γένος Δαΐου τάδε ἔπαϑεν. (0 6. ϑεόρτῳ: ὑπὸ BDQ 
ϑεοῦ ὀρϑουμένῳ. ἀσφαλεῖ. ϑεοδωρήτῳ. 665 0 688 0 

68f. παλιντράπελον: ἀντεστραμμένον. σ΄. ἡ δὲ ὕλη BDEQ 
30 διάνοια οὕτως ἔχει᾽ ἡ ἀπὸ τοῦ γένους μοῖρα (ἐπὶ τὸν περὶ 

τὸν Θήρωνα εὔφρονα πότμον καὶ ὄλβον ὅν ὁ ϑεὸς ὀρνύει 
καὶ δίδωσιν, ἐπάγει τι καὶ ἀντεστραμμένον πῆμα ἐν ἄλλῳ 

o. 
69. ἐν ἄλλῳ δὲ χρόνῳ καὶ ἐπί τινα βλάβην ἄγει ἀντ- € 

15 ἐστραμμένως καὶ ἐναντίως τοῖς πρώην ἀγαϑοῖς. 

19 Suid. Phot. lex Bachm. 826, 80 

1 τῶν (pr) τὸν E 2 πότμον] ποταμὸν E || ἡ] κατέχει ἡ B, 
sed κατέχει del. || τὸν πατρῷον et 8 τὸν τῶν K. cj. Mommsen 
suppl. p. 19 8 Καδμίδων Qv Κάδμου E 4 1] πατρώιον 
(DO 1 ἄλλως praem. Q | ὅτι E ὅτι δὲ 66 ἢ zoóvo 60: γρόνῳ 
δὲ Ε 8 οὕτω δὲ GÜ: οὔζω E 9 .φησιν EG: μεταβάλλεται 
τῶν τοῦ Ιέρωνος προγόνων θ προγόνων b 11 καί τι ego: δὲ 
τί 11 τοιάδε Ὁ 18 ὀρθουμένῳ BG ὀρϑούμενον Q0: ὁρμό- 
μενον D [|ἀσφαλεῖ om. D || ϑεοδωρήτῳ 60: om. BD 20 ἐπὶ 
add. ἢ πρὸς ved παρὰ addi vol. Beck 81 ὀρνῦ B ógóv& E: 
ὀρίνει DO v 



18 Scholia 

Bé! 7048. (ἀφ᾽ οὗπερ:) ἀφ᾽ οὗ πήματος ἕκτεινεν ὃ παῖς 
τὸν πατέρα. 

A "Ob. μόρσιμος víóg: ὁ ἀναγκαῖος (xol) κατὰ μοῖραν 
αὐτῷ γεγονώς. γράφεται καὶ μόριμος, ὁ μόρον ἐπενεγκών. 
c. j ὁ εἰμαρμένος, διὰ τοῦ G. — d. μόρσιμον υἱὸν τὸν Οἷ- δ 
δίπουν. καϑὸ μοῖραν ἐπήνεγκε τῷ πατρὶ “αΐωῳ᾽ ἐν δὲ τοῖς 
παιᾶσιν (fr. 68) εἴρηται περὶ τοῦ χρησμοῦ τοῦ ἐκπεσόντος 
“αΐῳ᾽ καϑὰ καὶ Μνασέας ἐν τῷ περὶ χρησμῶν Θ᾽ 6 ID,157) 
γράφει" «Δάιε “Ἰαβδακίδη, ἀνδρῶν περιώνυμε πάντων. 
e. ἐξ οὗπερ᾽ ἀφ᾽ οὗ χρόνου Λάιον ἐφόνευσεν Οἰδίπους. 10 

(cfr.V16) &(Gl γὰρ ἀπόγονοι τούτων oí περὶ Θήρωνα. f. ἄλλως᾽ 
περὶ τῶν Θήρωνος προγόνων, ὅτι οὗτοι τὸ γένος ἀπὸ 
Θηβαίων εἶχον, ἀπὸ Κάδμου τὸ ἀνέκαϑεν. Κάδμου γὰρ 
Πολύδωρον᾽ τοῦ δὲ “Μάβδακον᾽ τοῦ δὲ “άιον᾽ τοῦ δὲ 
Οἰδίποδα᾽ εἶτα Ἐτεοκλέα. τοῦ δὲ Πολύδωρον τοῦ δὲ 16 
ἄϊμονα. τοῦτον δὲ τῶν ἐμφυλίων ἀνδρῶν ἀποκτείναντά 
τινα τῷ κυνηγεσίῳ ᾿4ϑήναξε μεταστῆναι" τοὺς δὲ ἀπὸ τού- 
του πάλιν ἐκ τῶν ᾿4ϑηνῶν μεταστάντας ἅμα τοῖς ᾿Δργείοις 
“Ῥόδον λατοικῆσαι μέχρι, τινῶν γενεῶν κἀκεῖ μείναντας ἐλ- 
ϑεῖν εἰς “Ἰκράγαντα, καὶ μέχρι Θήρωνος τὰς ἁπάσας γενεὰς 80 

P πρὸς ταῖς η΄ ἀριϑμεῖσϑαι. ταῦτα ἱστορεῖ ἐν ἐγκωμίῳ οὗ 
ἡ ἀρχή (&. 118) βούλομαι παίδεσσιν Ελλάνων. ἐν δὲ τοῖς 
προεκκειμένοις καὶ ταύτην τὴν πολλὴν ἅλην αὐτῶν ἀπο- 
κλαίοντα τὸν Πίνδαρον φάναι (vs. 156 vulg.) καμόντες ot 
πολλὰ ϑυμῷ ἱερὸν ἔσχον οἴκημα ποταμοῦ. σ΄. ἵνα λέγῃ τὴν 35 

8 8qq. cfr. Hesych. μόρσιμοι: ἀναγκαῖαι. εἰμαρμέναι. με- 
μοιραμέναι. ἣ ἕτοιμοι sig θάνατον 3 ἀναγκαίως ἢ | καὶ 
addidi — 4 μόρσιμος: ego ὄὅ ὁ εἱμαρμένος ego (cl. Hesych. 
1. 1): ó ἡμαρτημένος A μείιοιρ ἐραμένος Horn. n. 17 8 Mva- 
σαίας: b 10 ἀφ᾽ ob À* ἀφ᾽ οὗπερ, A** | Οἰδίππους 
11 ἄλλως" ᾿(Δίδυμος παρατιϑέμενος τὰ Τιμαίου φησὶν) περὶ 
Horn 13 Κάδμον: Schneider ex V 15 Πολύϑωρος: Horn 

16 τούτων: Schneider ex V 17 τῷ! (ἐν τῷ Horn | 
κυνηγεσίῳ V: κυνηγίῳ 18 μεταστάντος: Schneider ex V 
19 ft. κάκεῖ μείναντας μέχρι τινῶν γενῶν 51 ταῖς b: τοῖς ἢ 
ἱστορεῖν Horn 98 προεγκειμένοις: Schneider ἄλλην : Schnei- 
der 328.24 ἀποκλίναντα: Schneider ἀποφαίνοντα Horn 
25 dist. Horn 



Olymp. Π 70— 78 19 

Γέλαν, ̓οὕτω καλουμένην πόλιν ἐν Σικελίᾳ παρὰ τῷ ποταμῷ 
τῷ Γέλᾳ, ὡς Καλλίμαχος (&. 361): of δὲ Γέλα ποταμοῦ 
κεφαλῇ ἐπικείμενον ἄστυ. oí δὲ τὴν “ἠκράγαντα" πάλιν 
γὰρ αὕτη πόλις ἐστὶ Σικελίας ὁμώνυμος τῷ ποταμῷ. ᾿ἔχοι 

8 δ᾽ ἂν μᾶλλον τὸ β΄ λόγον. / μετὰ γὰρ καμάτου ἐκτίσθη 
᾿Δντιφήμου τοῦ Ῥοδίου καὶ Ἐντίμου τοῦ Κρητὸς κατὰ yono- 
μὸν ᾿“πόλλωνος μαχεσαμένων Σικελιώταις περὶ τοῦ χωρίου. 

h. ἱερὸν δὲ οἴκημα ἡ ̓ κράγας ὅτι Ζεὺς ἔδωκεν αὐτὴν 
Περσεφόνῃ. 

1 40i. μόριμος υἱός: ἤτοι ὃ κατὰ μοῖραν αὐτῷ γενό- BEQ 
μενος. ἢ ὃ μόρον émsveyxdw. Κ. ὁ δὲ χρησμὸς ó δοϑεὶς ΒΌΕΟ 
"olo Onpdiónc* Ade “αβδακίδη καὶ τὰ ἑξῆς. l. μόρσι- 00 
μος υἷός: ὃ μεμοιραμένος. ἢ ὃ μόρου αἴτιος τῷ πατρί. 

728. τὸ δὲ χρησϑὲν παλαίφατον: τὸ δὲ μαντεῖον BDEQ 
15 τὸ δοϑὲν oio κατὰ τὴν Πυϑῶνα παρ᾽ ᾿Απόλλωνος, τοῦτο 

πατροχτονήσας ἐπὶ πέρας ἤγαγεν ὁ Οἰδίπους. b. ἄλλως". 
παλαίφατον: τὸ πάλαι πεφατισμένον καὶ ῥηϑὲν alo. 
c. ἐν δὲ Πυϑῶνι: τὸ δὲ χρησϑὲν τῷ aio ἐν Πυϑοῖ, c 
τὸ (Eur. Phoen. 18) μὴ σπεῖρε; Acne ̓ Ααβδακίδα, ἄλοκα 

: δαιμόνων βίᾳ, εἰς γὰρ κακόν σου τοῦτ᾽ ἔσται, ἐξεπλήρωσεν 
Οἰδίπους. 

72 d. (τελέσας γράφεται καὶ τέλεσε. Εεὶ 
788. ἰδοῖσα δ᾽ ὀξεῖ Ἐξρινύς: ἤτοι ὀξέως βλέπουσα, B(c)DEQ 

ἢ ὀξέως τιμωρουμένη. Ὄ. ἐστύγησεν ὥστε ἀλληλοφονίαν 
48 γενέσθαι τοῦ γένους αὐτοῦ. | Ἐτεοκλῆς γὰρ καὶ Πολυνεί- ΒΙΘΕ9 

xnc | ἀλλήλους ἀνεῖλον. c. τοῦτο δὲ ὀξέως ϑεασαμένη B(c)Q 

11 anth. Pal. 14, 67. hyp. Soph. O. T. et Eur. Phoen. 

2 δὲ Γέλα: δ᾽ ἀγέλα b ft. τὸ α΄, cl. Y 8 ἔδωκεν 
αὐτὴν Schneider: σὲ δῶκεν αὐτῇ 10 uóosuog E!: μόρσιμος 
BE?Q || νἱός B: δὲ υἱός EQ 10.11 γεννώμενος E 12 δημό- 
δης B: ἐστὶ δημώδης DE ἦ ϑημόώδης Q || Μαιε — ἑξῆς om. B 
12. 13 ach. 7018nte k D | μόρσιμος υἱός ἄλλως μόρσιμος: ὡς 
εἰπεῖν ἢ 0; item, sed ὡς εἶπον Gb 14 τὸ δὲ (pr) E: τοῦτο δὲ B 
Πυϑῶνι Ὁ ἐν δὲ Πυϑῶνι  | l. χρηστὸν E | παλαΐφατον B: om. 
DQ z. τέλεσε E 16 τὴν DO: τὸν BEv || τοῦτον v 16 ἐπὶ 
DEO: sig BV 20 σοι 28 ἰδοῖσα an ἰδοῦσα B incertum || 'Eet- 
νύς €: Ἔριννύς BE om. DO || sch. 73 frustula quaedam € 



80 . Scholia 

ἡ Ἐριννὺς τὸ γεγονὸς ὑπὸ Οἰδίποδος. ἀνεῖλεν αὐτοῦ τὸ 
BDQ γένος καὶ àv ἀλλήλων. χωρῆσαι ἐποίησεν. c. yn δὲ 

Ἐσπτεοκλέα καὶ Πολυνείκην. 81 € 
pEQ 7ὅ. γένος ἀρήιον: ἤτοι γενναῖον τὰ ΠῚ ἢ ὅτε 

ἀπὸ Ἄρεος τὸ γένος κατῆγε δι᾿ "Aouovíav. δ 
A "768. Θέρσανδρος: Θέρσανδρος ἔγημε Δαμώνασσαν 
τὴν Ἀμφιαράου ἀδελφοὶ δὲ αὐτοῦ Τιμέας καὶ ᾿4λάστωρ. 
b. τὸ δὲ ἑξῆς τοῦ λόγον᾽ ,λείφϑη δὲ ὃ Θέρσανδρος τοῦ 
Πολυνείκους πεσόντος οὐκ ἦν. 

BDEQ 76α. λεέφϑη δὲ Θέρφσανδρος: τὸ ἕξῆς" ἐλείφϑη δὲ 10 
τοῦ Πολυνείκους πεσόντος Θέρσανδρος, ᾿ἀνδρότιμος, "Ἄλαστος. 
ὁ δὲ Θέρσανδρος ἐν Μυσίᾳ τρωϑεὶς ὑπὸ Τηλέφου τελευτᾷ. 

B()DEQ d. ἄλλως᾽ ἐλείφϑη δὲ λοιπὸν Ó υἱὸς Πολυνείκους &v- 
αἰρεϑέντος Θέρσανδρος, ὅστις αὐτῷ ἐξ ᾿Δργείας τῆς ᾿ἀδράστου 
ϑυγατρὸς γέγονεν. 15 

B()DEQ 78. νέοις ἐν ἀέϑλοις: ἐν τοῖς ἀκινδόνοις ἀγωνίσμασι 
καὶ πρέπουσι νέοις" λέγει δὲ τοῖς δι’ ἀγῶνος" [ἐν μάχαις 
τε:) καὶ ἐν πολέμοις ὃ τίμιος καὶ γενναῖος τυγχάνων. 

B(ODEQ 808. ᾿δραστεΐδαν: ἐνταῦϑα ἀντὶ ἑνικοῦ πληϑυντι- 
κῶς ἐξήνεγκεν᾽ ἔστε γὰρ ᾿Αδραστεῖδος᾽ ἐκ μιᾶς γὰρ τῆς 30 
“δράστου ϑυγατρὸς ᾿Δργείας γέγονε. Ὁ. τὸ δὲ ᾿Αδραστεῖδαν 
οὐ περισπαστέον᾽ ἔστε γὰρ ϑηλυκὸν καὶ ἔχει τὴν εὐϑεῖαν 

80c. EM 18,46: ἀδραστεϊδῶν: Ἄδραστος κύριον" ἄδρα- 
στίδης, Ἀδραστιδῶν᾽ καὶ πλεονασμῷ τοῦ &, ᾿δραστεϊδῶν ϑάλος. 

2 à] κατ᾽ ΒΗ} δι᾿ ἀλλήλων Marius vel (φόνου Beck 
5 κατῆγον DO | δι΄ Aou. om. D ynus Schneider: ἐπὶ μὲν A 
ἐπὶ uiv (yduo ἔσ qe) b || 4« Se d: 1 Τιμέας Paus. 2 
20, 5: Τιμίας || "Aero Α: ἄδραστος Paus. l. » (sed cfr. Beiha 
ap. Pauly-Wissowa 8. v. Alastor) 9 οὐκ ἦν verba corrupta 
cum 81 ϑάλος ἀρ. contin. Α 10 ἐλείφϑη E || δὲ (81t.)] δὴ É 
11 schol. integrum non esse susp. Beck 12 ὁ δὲ Θ. om. D || 
ὑπὸ Τηλέφου (-8ov Q, δὲ add. D) ἐν M. τρωϑεὶς (τεϑεὶς D) 
DO 18 δὲ] δὴ E | "Aowr» ὁ B: λοιπὸς D λοιποὺς ὁ E 
14 Θερσάνδρῳ ἘΞ — 16 ἐν (in l1.) om. v | &yovicux B — 17.18 ἐν 
μάχαις ve om. CDEQO; seclusi 18 τίμαιος E 19 ἀντὶ τοῦ 
ἑνικοῦ E || ἑνικῶς C | πληϑυντικῶς BCD?E:-xó» D?Ov 20 ἐξή- 
ψεγκεν DÜüv: ἐξήγαγεν ΒΕ — 



Olymp. Π 73— 82 81 

᾿Αδραστεῖς, νῶν ᾿Αδραστεΐδων᾽ | τὸ γὰρ ἀρσενικὸν περισπᾶ- BDEQ 
ται, οἵ ᾿Αδραστεῖδαι, τῶν ᾿ἀδραστειδῶν. 810 

81a. θάλος ἀρωγὸν δόμοις: [τιμώμενος:] ὃ Θέφ- Α 
σανδρος. γίνεται γὰρ ᾿Ἀργείας τῆς ᾿Αδράστου ϑυγατρὸς καὶ 

5 Πολυνείκους, εἰς ὃν ἀναφέρει τὸ γένος ὁ Θήρων. Ὁ. ᾿4δρα- 
στεΐδων δὲ εἶπε κατὰ τὸ πληϑυντικὸν ἀντὶ ἑνικοῦ ᾿4δραστίδος" 
μεᾶς γὰρ ἐγένετο τῆς ᾿Αργείας ὃ Θέρσανδρος. c. οὐ δεῖ 
περισχᾶν τὸ ᾿Αδραστεΐδαν᾽ εἴρηται γὰρ ἀπὸ τοῦ ᾿Αδραστίδες" 
Zevelósc. 

19 — 81d. ϑάλος ἀρωγὸν δόμοις: τὸ βλάστημα τοῦ ᾿4δρά- B(c) DEQ 
στου γένους. 5. ἀπὸ γὰρ Θερσάνδρου καὶ Κάδμου o πρό- 
γονοι τοῦ Θήρωνος. f. ἐπεὶ Θέρσανδρος καὶ Ζιομήδης of 
ἐπέγονοι ἐπιστρατεύσαντες ταῖς Θήβαις τῶν προαναιρεϑέν- 
τῶν πατέρων ἐξεδίκησαν τὸν φόνον. 

15 828. ὅθεν σπέρματος: ἔστε μὲν καὶ οὕτως διαστεῖ- A 
λαι᾿ ὅϑεν σπέρματος ἔχοντε ῥίξαν᾽ εἶτα ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς" 
πρέπει τὸν «ἀἰνησιδάμου" ἣν καὶ ὁ 4ίδυμος ἀποδέχεται. 
᾿Αρίσταρχος δὲ οὕτως ὅθεν σπέρματος ἔχοντι ῥίξαν τὸν 
Δἰνησιδάμου᾽ ὥστε ἴσον εἶναι τῷ, ἀφ᾽ ὧν ἔχοντι τὸ σπέρμα 

10 τῷ Αἰνησιδάμου υἱῷ πρέπει λυρῶν καὶ ἐγκωμίων τυγχάνειν. 
γένεται δέ, φησιν ὃ Δίδυμος. κατὰ τὴν ἐκφορὰν ταύτην 
παρέλκον τὸ τυγχανέμεν. τὴν δὲ αἰτιατικὴν πτῶσιν τοῖς 
ἄνω συναπτέον ὡς προείρηκα, καὶ τὸ πρέπει τὸν “ἰνησι- 
δάμου ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ὁ δὲ Θήρων τοῦ σπέρματος ἔγχει 

45 ῥέξαν ἀπὸ τούτων. Ὁ. ὅϑεν σπέρματος ἀπὸ γὰρ Οἰδέ- 
ποδος oí περὶ Θήρωνα. c. Δἰνησιδάμου γὰρ παῖδες Θή- 
oov καὶ “Ἰέρων. 

82d. ὅϑεν σπέρματος ἔχοντι: ἀφ᾽ οὗ γένους, τοῦ B(CDEQ 
Θερσάνδρου. ἔχουσι τὴν ῥίξαν of περὶ Θήρωνα. [τὸ δὲ γένος B(OEQ 

2 Ἀδραστῖδαι Β ᾿Αδραστίδαι Ὁ ᾿Ἁδραστείδαι E | ̓δραδστιδῶν 
BD 81}. ϑαάλος -- δόμοις cum 76 contin. Α Ι δήμοις À || τιμά»- 
μενος seclusi ὅ.6 ἄδραστε᾽ ἰδὼν 6 “δραστίδίοςς 11 Βα. οἷν. 
25 Βα. 19 ἐπειδὴ DE 14 πατέρων ΒΌΘ: νεκρῶν C om. 
E 17 ἣν] ὃ οἷ. " 18 ἔχοντι b: ἔχον Α ἔχοντα Hartung, 
Bergk; cfr. Schroeder δα h. 1]. | τὸν] «6? Hartung [19 ὡς 
τῶν ἴσων: ego 20 λυρῶν»] o ex corr. 29 παρέλκων À* 
28 69s B | ἔχοντι BC: ἔχοντι ῥίξαν Ε ἔχοντα ἢ om. D 

ScHOL. IN PINDARUM ed. Drachmann. 6 



82 Scholia 

B(O))DEQ «Δαΐου καὶ Οἰδίποδος ὁ Θήρων οὕτω κατάγει" | Δαΐου 
Οἰδίπους" τούτου Πολυνείκης" οὗ Θέρσανδρος" οὗ Τισα- 
μενός᾽ οὗ Αὐτεσίων᾽ οὗ Θήρας᾽ οὗ Σάμος. οὗτος ἔσχεν 
υἱοὺς δύο, Τηλέμαχον καὶ Κλύτιον" ὧν ὃ μὲν Κλύτιος ἔμεινεν 
ἐν Θήρᾳ τῇ νήσῳ, ὃ δὲ Τηλέμαχος ἐν χώρᾳ ...., ὅϑεν .5 
συλλέξας δύναμιν ἔρχεται εἰς Σικελίαν καὶ κρατεῖ τῶν τό- 
πων᾿ ἐξ οὗ Χαλκιοπεύς᾽ οὗ Αἰνησίδαμος" οὗ Θήρων. 1c 

A 874. Ὀλυμπίᾳ μὲν γάρ: εἰς μὲν τὰ Ὀλύμπια ἐνί- 
κησε μόνος, εἰς δὲ τὰ Πύϑια μετὰ [Ἰέρωνος τοῦ ἀδελφοῦ. 
τὸ γὰρ παλαιὸν ποιοῦντες ἀμφότεροι τὰς δαπάνας ἴσας, 10 
ἔπεμπον ἅρματα εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ νικώντων αὐτῶν κοινῶς 
τὰς δαπάνας καὶ τὴν νίκην εἶχον. 

BDEQ — 87b. Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτός: Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ 
αὐτὸς καϑ᾽ ἑαυτὸν γέρας εἴληφεν᾽ ἀντὶ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ 
ἐνίκησεν" ἔσχε δὲ καὶ κοινὰς πρὸς τὸν ἀδελφὸν ενοκράτην 16 
νίκας ἐν ᾿Ισϑμῷ καὶ Πυϑοῖ. ἐξ ἑνὸς γὰρ οἴκου πρὸς ἵππο- 
τροφίαν διδόντες καὶ ἀπὸ κοινῶν χρημάτων, ἀμφότεροι καὶ 
ταῖς νίκαις ἀνεγράφοντος. ο. καὶ of μὲν βούλονται ἀκούειν 
οὕτως᾽ οἵ κοινοὶ αὐτῶν ἵπποι νικήσαντες ἀμφοτέροις παρ- 
εσχήκασι κοινὴν καὶ τὴν δόξαν᾽ οἵ δὲ ὅτι ἐν τοῖς κοινοῖς 30 
ἵπποις ἀμφότεροι, ἕκαστος ἰδίᾳ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἵπποις ἐνί- 
»q406 τέϑριππον᾽ ὃ καὶ μᾶλλον. 

DEQ — 87d. ἄλλως᾽ Ὀλυμπίῳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας ἔδεκτο: 
EQ ἀντὶ τοῦ μόνος" Πύϑια δὲ καὶ Ἴσϑμια Ξενοκράτης. — e. κατὰ 

δὲ τοὺς ᾿Αριστοτέλους Πυϑιονίχας μόνος Θήρων ἀναγέ- 36 
γραπται᾿ ἤτοι οὖν συλληπτικῶς εἴρηκεν, ἢ ἐπεὶ Θήρωνος 

1—7 cfr. Thom. 128,10 Ab. 1 οὔτω] οὐῦ 2.8 Τισαμένης 
CDE X 8 Aócsclov CE: ἀντεσίων Β[0]0 Thom. v 6 τῇ νή- 
eo | rnvo$s? E || ἐν χώρᾳ .... (lac.) B: κατοικεῖ ἐν χωρίῳ Ὁ κατοι- 

κεῖ y? E κατῴκει ἐν χώρᾳ DO Thom. ν ἢ 69e» —6 ἔρχεται om. E 
7 οὗ ᾿Εμμενίδης post Χαλκιοπεός add. Thom. et b, cl. sch. 

O.IIL 68. P. VI4 — 9 Ξενοχράτους b vix recte 18 1.] om. 
DO τὸ γέρας ἔδεκτο add. E || Ὀλυμπίᾳ --- 14 εἴληφεν om. B 
14 τὸ γέρας E || ἔλαβεν Gb 16 πρὸς τὸν ἀδ. κοινὰς E 
18 ἀνεγράφοντο DEO: ἐνεγράφοντο Bv | feoiestes] ὥλοντ(ο) E. 

20 δόξαν DEO: δόσιν B 20 ὅτι ἐν BD: οὕτως E 
21 rolg αὐτοῖς ego: αὐτοῖς τοῖς 23 ἄλλως [0]: om. E 
26 ᾿Αρισσιέλους E τοῦ Ἀριστοτέλους 



Olymp. II 82— 89 83 

(mxoic ὃ Ἐενοχράτης ἐνίκησε, διὸ καὶ συνανεκήρυξε Θή- 
ρωνα. f. ὁμόκληρον δὲ τὸν ἀδελφὸν ἢ διὰ τὸ τοῦ αὐτοῦ DEQ 
πλήρου καὶ φύσεως μετέχειν, ἣ ὅτι Ἴσϑμια καὶ Πύϑια ὁμοίως 
ἐνίκησε. διὰ τοὺς δύο στεφάνους μετασχὼν καὶ τῆς αὐτῆς 

5 δόξης.  g. ἄλλως Ξενοκράτης ἦν Θήρωνος ἀδελφός. οὗτος 
ἐνίκησεν ἱπποτροφῶν καὶ Πύϑια καὶ Ἴσϑμια, καὶ γέγραφε 
Πίνδαρος εἰς τὰς τούτου νίκας κοινὰς οὖν φησιν αὐτῶν 
εἶναε τὰς νέκας διὰ τὸ ἐκ τοῦ αὐτοῦ οἴκου εἶναι τὰς χορη- 
γίας | καὶ τὰς ἐπιμελείας τῆς ἱπποτροφίας. τὴν γοῦν 1σϑ- 

τομὴν νίκην ὑμνῶν Θρασύβουλον προσεφώνησε τὸν τοῦ 
Θήρωνος υἱόν [οὗτος τοῦ Atvoxoárovc] (7. Π, 1) of μὲν 
πάλαι. ὦ Θρασύβουλε, φῶτες. οὕτω κοινὰς ἡγοῦντο τὰς 
νίκας. —h. ἐν Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρ αὐτὸς γέρας καὶ τιμὴν ὁ 
ἐδέξατο᾽ ἐν τῇ Πυϑοῖ δὲ καὶ ᾿Ισϑμοῖ πρὸς τὸν ὁμόκληρον 

15 ἀδελφὸν Ἐενοκράτην καὶ αὐτὸν αἵ κοιναὶ χάριτες τὰ ἄνϑη 
τῶν ἁρμάτων τῶν δωδεκαδρόμων, ἤγουν τὰς νίκας, ἤγαγον. 
of κοινοὶ ἔπποι αὐτοῖς δόξαν ἔφερον ἢ ἐν τοῖς ἰδίοις ἴπ- 
ποις ἕκαστος ἰδίᾳ ἐνίκησε τέϑρισππον. 

898. ὁμόκλαρον: ἤτοι τῆς αὐτῆς τύχης κεκοινωνη- 
: κότα, ἢ τοῦ αὐτοῦ κλήρου καὶ [τῆς] φύσεως μετέχοντα. 

τὸν Ξενοκράτην δὲ λέγει᾽ ἦν γὰρ Θήρωνος ἀδελφός. οὗτος 
ἐνίκησεν ἱπποτροφῶν καὶ Ἴσϑμια καὶ Πύϑια, καὶ γράφει ὁ 
Πίνδαρος εἰς τὰς νίκας τούτου. κοινὰς οὖν αὐτοῖς τὰς 
νίκας φησὶ γεγονέναι διὰ τὸ ἐκ τοῦ (αὐτοῦ οἴκου τὰς 

36 χορηγίας τῆς ἱπποτροφίας γεγονέναι. ᾿ 

A 

89b. ὁμόκλαρον ἐς ἀδελφεόν: ἤτοι διὰ τὴν συγ- B(C)DEQ 

1 συνανεκήρυξε GO: συνεκήρυξε E 2 ἢ DQ: ἤτοι E || 
τοῦ DO: τὸ Ε 4 ἐνίκησαν E διὰ b: διὰ τὸ DEGO || στεφά- 
vovg [0]0: στεφάνων E | μετασχὼν b: μετασχεῖν ὅ ἦν DO: 
οὖ E 6 καὶ Πύϑια καὶ Ἴσϑμια DO: Ἴσϑμια καὶ Πόϑια καὶ 
Néíusx« E 9 τῆς G0: τῆς δὲ Ε 9.10 ᾿Ισϑμιακὴν α 10 Θρασύ- 
βουλον Ὁ: -λὸς 11 Θήρωνος EGO falso: Ξενοκράτους b || εἰ μὲν 
E 12 ἡγοῦντο κοινὰς θ. 15 αὐτὸν ego: αὐτῶν 17 ἰδίοις] 
voluit xowvoig 20 τῆς seclusi (V) || μετέχοντα ego: μετέχουσι 
οὐ -σὺν (p.c) 29 ἱπποτροφῶν (-τρόφων E) V: ἱπποδρόμων À 
ἱπποδρομῶν Schneider 24 φασι: V | supplevi ex V 
26 ἱπποδρομίας: V 26 ὁμόκληρον B | ig om. E ἐς éó. 
om. DQ 

e* 
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γένειάν φησιν, ἢ ὡς ὁμοῦ ξυυποτροφούντων αὐτῶν καὶ ἀγωνιζο- 
:BEQ μένων καὶ ὁμοῦ νρρησάντον Ἴσθμια τεθρίππῳ. — c. φησὶν 

οὖν ὅτι ἐν ᾿Ισϑμῷ αἵ χάριτες τῆς νίκης τῆς ἐν τῷ τεθρίππῳ 
κοιναὶ ἤγαγον αὐτοῖς τὰ ἄνϑη τῶν στεφάνων. ἀπὸ σελίνων 
γὰρ τὸ στέμμα. ἃ. ἢ οὕτως" αἱ δὲ χάριτες αἴ ἐν Πυθῶνι 5 
Δα ̓᾿ΙΙϑμῷῶ τὰ üvOn τῶν τεθρίππων εἰς αὐτὸν καὶ τὸν 
ἀδελφὸν 

Αἰ 8899. (ἀδελφεόνὴ εἰς τὸν Πράξανδρον ἀδελφὸν τοῦ 
Θήρωνος ovre. . 

A 9048. Ἰσθμοῖ ve: ἐπιρρηματικῶς λέγεταε᾽ οἴκοι. b.x0£- 10 
ναί ὡς ἅμα. ξευυποτροφούντων αὐτῶν καὶ ἀγωνιζομένων, 
καὶ ἅμα νικώντων. 

Be — 91. (ἄνθεα:) víxec. 
A 924. δυωδεκαδρόμων: ὅτι δώδοκα δρόμους ἔτρεχον 

Ἀπε τὰ τέλεια ἄρματα. τουτέστιν ἐ καὶ β΄ καμπτῆρας. Ὁ. τὸ 15 
γὰρ παλαιὸν οὐκ ἔκαμπτον οὗ ἵπποι ζ΄ καμπτοὺς., ἀλλὰ 
δώδεκα. 

A 984. τὸ δὲ τυχεῖν: τὸ τυχεῖν πειρώμενον ἀγῶνος καὶ 
λύπην λύει καὶ τὴν ἀϑυμίαν ἐκβάλλει. b. τῷ ἀποτυγχά- 
νοντι χοινὸν tritis ἡ ἄνοια καὶ ἡ ἀφροσύνη. c. ὁ voüc' 20 
πρῶτον μὲν τὸ τοειρᾶσϑαι ἀγῶνος παρέχει κάματον τοῖς 
ἀγωνιζομένοις, ὕστερον δὲ πόνων koci καὶ ϑὔκλειαν ἔχει. 

pEQ 98d. τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμενον: οὕτως (ὁ) ἐπι- 
τυχὼν οὐκέτι ἐν ἀγωνίᾳ ἐστὶ, παρόσον ἄφρονας μὲν λέ- 
γουσι τοὺς ἀγωνιξομένους. τοὺς δὲ νικήσαντας οὐκέτι. 55 

cDEQ e. ἢ οὕτως᾽ τὸ πειρώμενον τοῦ ἀγωνέσματος τυχεῖν λύσιν 
ποιεῖ τῆς ἀφροσύνης, ὥσπερ τὸ μὴ νικῆσαι ἄφρονα ποιεῖ. 

BEQ f. ἄλλως᾽ τὸ δὲ ἐπιτυχεῖν καὶ νικῆσαι ἀποπειρώμενον ἀγῶ- 
voc τῶν δυσκόλων φροντίδων τῶν ἐπὶ τῇ νίκῃ ἀπολύει. 

$ Ἴσϑμια τεθ0. 0m. ἢ 8 ὅτι Βθ: οὕτως E || τῆς (ante ἐν 
om.E 4 xow& v 10 ἐπιρρηματικὸψ: b || λέγί(δται) A: λέψεοι bh 
«ὡς» οἴκοι b; sed cfr. p. 81, 8sq. 14 δρόμουρ] ς add. A* 
16 καμπτῆρας] p add. Α" 16 καμπὰς 19 τῷ (y&o» ὦ). 
Mommsen suppl. p. 21 28 οὕτως D(: οὗτος E ft. 4ó ead 
οὕτως || ὁ 3 48. 34 ἐπιτυχεῖν E 24. 26 λέγει 0 (vi 
ad p.85,4) E 46 τὸ] τὸν E* 2427 τὸ μὴ νικῆσαι C: τὸ (τὸν E) 
41] νικῶντα DEO 98 ἄλλως EG: τὸ δὲ τυχεῖν πειρώμδνον B 

49 ἀπολύειν E 
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g. ἄλλως᾽ τὸ νικῆσαι δέ. φησι, τὸν ἀγωνιζόμενον παρά- CEQ. 
λυσε» ποιεῖ τῆς ἀφροσύνης καὶ τῆς λύπης. h. δύμαται 
δὲ καὶ κυρίως κεῖσϑαι ἡ ἀφροσύνη, iv ἢ | ὁ νκεῆφας CDEQ 
νομέξεται ἐκτὸς ἀφροσύνης εἶναι" | κρίνουσι, γὰρ οὐ τὸ εὖ DEQ 

5 βεβαουλεῦσϑαι διὰ τὸ ἐλθεῖν ἐπὶ τὸν ἀγῶνα. 
968. ὃ μάν: ἀντὶ τοῦ ὅταν. Ῥ. ὃ δὲ νοῦς ὅταν ἢ Α 

πεποιριλμένος ὃ πλοῦτος σὺν ἀρετῇ, πορίξει τὰ εὐφραίνοντα, 
καὶ τὰ ξαυτοῦ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἀρετῆς περιγινόμενα ἑαυτῷ᾽ 
ἀρετὴν μὲν γάρ τις ἔχων. ἀχόρηγος δὲ ὧν διὰ τὸ πένης 

10 εἶναι. πολλῶν στέρεται τῶν εὐφραινόντων᾽ πλούσιος δὲ ὧν 
mede ἡ ἔχων οὐ χρῆται τοῖς εὐφραίνουσι. καὶ (5 Σαπ- 

» (ὦ. 80) πλοῦτος ἄνευ ἀρετῆς (οὐκ ἀσινὴς πάροι- 
—À b. ὃ πλοῦτός ys μὴν ταῖς ἀρεταῖς) κεκοσμημένος καὶ 
τῶν ἐξ αὐτοῦ εὐφραινόντων καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀρετῆς κοσμούν- 

1 :0v δίδωσι καιρὸν καὶ ἡδονὴν. c. πολλὴν καὶ συνετὴν 
διάνοιαν πρότερον παρασχὼν, μετὰ ταῦτα καὶ τὰς ἰδίας Ó 
πλοῦτος καὶ τὰς τῆς ἀρετῆς εὐφροσύνας παρέχε. — d. προ- 
παρασχὼν τὴν μέριμμαν δι΄ ἧς πάντα ἀγρεύεται. 

96e. ὁ μὰν πλοῦτος ἀρεταῖς: of μετὰ ἀρετῆς πλου- DEQ 
1:0 τοῦντες εὐγενῶς τὰ δύο φέρουσι τά τε ἀγαϑὰ καὶ τὰ κακά" 

οὔτε γὰρ τὸν πλοῦτον ἀποδέχεται οὔτε τὴν ἀρετὴν, ἀλλὰ 
τὰ δύο ἡνωμένα. φησὶ γάφ᾽ ὁ πλοῦτος κοινωνῶν τῇ ἀρε- 
τῇ ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους εὐγενῶς φέρειν τὰ ἀγαϑὰ καὶ τὰ 
κακὰ ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν, τὴν βαϑεῖαν αὐτοῦ ὑπέχων 

86 μέριμναν, ὅ ἐστιν ὑπεράνω ὧν τῶν προσπιπτόντων ἀγαϑῶν 
τε καὶ κακῶν. τὸ δὲ ἀγροτέραν σημαίνει ἀγρευτικὴν καὶ 
ἐρευνητικήν. 98(C)E 

904, ὁ μὰν πλοῦτος: ὁ νοῦς ὁ δὲ πλοῦτος οὐ μόνος BDEQ 
ὧν καϑ' ξαυτὸν, ἀλλὰ καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένος, καιρίως τῶν 

8. τε ἑαυτοῦ ἀγαϑῶν καὶ τῆς ἀρετῆς ἀπολαύει. συνετὴν ἔχων 

1 δέ φησι om. C | pro 4 sq. bab. p. de 24 ἄφρονας --- 25 οὐ- 
κέ C 4 οὐ DEGO: καὶ b om. U 5 βεβουλέσϑαι E || ἐπὶ 
om. E 7 περιορίζει τὰ εὖ φρονοῦντα: ἢ 9 yào μέν A** 
10 εὐφρομούντων À* 11. 12. 18 eupplevi ex V 19 ἀρεταῖς 
om. Dü 20 εὐγενῆ E 21 ἀποδέχονται: ego 928 εὐγενῆ E 
94 αὐτοῦ] αὐτῶν᾽ 528 ὁ μὰν πλοῦτος BC (cfr. ad p. 86,16) et 
praem. ἄλλως EG: om. D 80 ft. (τῶν) τῆς 
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B(OEQ τὴν φροντίδα πρὸς τὸ ἀγρεύειν τὰ καλά. | τούτων γὰρ τὸ 
ἕτερον καϑ᾿ ἑαυτὸ οὐχ ἡδύ ὡς καὶ Καλλίμαχος (Ε. in 
Jov. 95) 

οὔτ᾽ ἀρετῆς ἄτερ ὄλβος ἐπίσταται ἄνδρας ἀέξειν, 
οὔτ᾽ ἀρετὴ ἀφένοιο᾽ δίδου δ᾽ ἀρετήν τε καὶ ὄλβον. 

καὶ ἡ Σαπφώ (fr. 80)" πλοῦτος ἄνευ ἀρετῆς οὐκ ἀσινὴς 
πάροικος. ἡ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων κρᾶσις εὐδαιμονίας ἔχει τὸ 

EQ ἄκρον. τοῦτο προσεῖναι τῷ Θήρωνι μαρτυρεῖ. 1.8 — g. ἄλ- 
λως" ὁ πλοῦτός γε μὴν ταῖς ἀρεταῖς κεκοσμημένος καὶ τῶν 
ἐξ αὐτοῦ εὐφραινόντων καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀρετῆς κοσμούντων 
δίδωσε καιρὸν καὶ ἡδονὴν) τὴν πολλὴν καὶ βαϑεῖαν καὶ 
συνετὴν διάνοιαν εὔκολον καὶ εὔληπτον καὶ ἀγροτέραν δι- 
δούς. | h. βαϑεῖαν: τὴν συνετήν. | i. ὑπέχων: ὑπο- 

CEQ τυϑείς. — k. ἀγροτέραν: ἀγρευτικὴν τῶν ἡδέων, ϑηρευ- 
τικωτέραν πρὸς τὸ πορίξειν τὰ ἀγαϑά. i01 CE 

B (ODEQ 988. φέρει τῶν τε καὶ τῶν: τῶν αὐτοῦ καλῶν καὶ 
τῆς ἀρετῆς. Ὁ. ἢ τῶν ἐπὶ τῇ ἀϑλήσει καμάτων. — c. ἐκεί- 
vOv, φησὶ, καὶ τούτων τῶν καλῶν. 102 B 9ef(C)E 

A 99. βαϑεῖαν: τὴν συνετὴν, ἀπὸ τῶν ἐν βάϑει ὑδάτων. 
A 100a. τὴν ἅπαντα ἀγρεύουσαν. — b. ἀγροτέραν: ἀντὶ 
τοῦ εὐαγροτέραν, καὶ ϑηρευτικὴν εἰς τὸ πορίξειν. 

Βεὶ 1006. (ἀγφοτέραν:) φροντιστικήν. 
A 101a. ἀστὴρ ἀρίξηλος: ὃ τοιοῦτος πλοῦτος ὃ μετὰ 
ἀρετῆς ἀστὴρ ἀρίξηλός ἐστι καὶ ἐτυμώτατον ἀνδρὶ φέγγος. 

B(o)DEQ 101b. ἀστὴρ ἀρίέξηλος: ὁ μετὰ ἀρετῆς πλοῦτος ὡς 
ἀστήρ ἐστιν ἔκδηλος, ἀληϑινὸν φῶς τοῖς ἀνθρώποις. 988 

A 102a. εἰ δέ viv ἔχων: ἤτοι καϑόλου [καὶ] ἐξαιρετέον 
τὸν δέ σύνδεσμον ἢ μεταληπτέον εἰς τὸν δή" ὁ γὰρ λόγος 
τοιοῦτος᾽ ὁ μετὰ τῆς ἀρετῆς πλοῦτος ἀστήρ ἐστιν ἀρίξηλος 

1 ἀγορεύειν V | τούτων] τοῦτο ταύτην E 2—8 οἷν. 
Thom. 126, 12 Ab. 4 αὔξειν B! 6.7 ἀγαϑὸς σύνοικος C 

9 τῇ ἀρετῇ ἃ 11 βαρεῖαν E 18 ante βαϑεῖαν add. 
κατὰ λέξιν Q 16 11] ὁ μὰν πλοῦτος C 17 ft. (ràv» τῆς 

19 συνετὴν b(V): σύνειν 920 ἀγροτέραν ante τὴν irp. b 
21 ϑηρευτικὴ: b 94 ἐτυμώτατον Mommsen suppl. p. 28: 

ἑτοιμό v(ov) αὶ 2" καὶ seclusi: καὶ ὁλόκληρον (sed ὁλόκληρον 
del) Α καὶ ὁλοκλήρως Mommsen 1. 1. | ἐξαίρετον: Schneider 

16 
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καὶ ἀληϑινώτατον ἀνδρὶ φέγγος. εἰ δή τις αὐτῷ χρήσεται 
εἰς δέον καὶ οὐκ εἰς ἀδικίαν κατατιϑέμενος τὴν δύναμιν 
αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὐναντίον εἰς δικαιοσύνην. Ὁ. ᾿Δρίσταρχος 
ἐξηγεῖταε οὕτως" εἴ iin οἷδε τὸ μέλλον, ὅτι ποινὴν τίνουσιν 

5 of. ἐν “Διδου παρανομήσαντες᾽ ὃ γὰρ λόγος ὡς τῶν αὐτῶν 
πλεονάκις ἀναβιούντων καὶ ἢ ἐνθάδε ἢ καὶ ἐκεῖ δίκας δι- 
δόντων τῶν ἁμαρτημάτων. — c. ἔνιοι δὲ ἁπλούστερον ἀκού- 
ουσι τοῦ λόγου οὕτως" εἰ ἔχων τις τὸν πλοῦτον οἶδεν ὅτι 
ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ οἱ ἀποθανόντες xa0' “άιδον δίκας 

10 διδόασιν. 
102 ἃ. εἰ δέ viv ἔχων: εἰ δέ τις τοῦτον ἔχων τὸν BCDEQ 

πλοῦτον ὁρᾷ καὶ πρὸς τὸ μέλλον, ὅτε τῶν ἀδίκων τελευτη- 
σάντων τὸν βίον τιμωρία καὶ κρίσις παρὰ τοῖς ἀποιχο- 
μένοις πᾶσίν ἐστιν, οὐκ ἂν αὐτῷ εἰς ἀδικίαν ἐχρήσατο. 

15 106 B 105 € 
104a. ὅτε θανόντων μὲν ἕως ἐχϑρᾷ λόγον φρά- BCDEQ 

σαις ἀνάγκα: ἐγκρίνει τὴν παλιγγενεσίαν. λέγει οὖν᾽ εἴ 
τις οἶδε τὸ μέλλον, ὅτι of μὲν ἐν τῷ [fv ἁμαρτάνοντες, ἐν 
"Aidov κολάξονται, οἵ δὲ ἐν “Ἅιδου, dv τῷ ἡμετέρῳ βίῳ ἐν 

Ὁ τῇ τοῦ Διὸς ἀρχῇ: ταύτην γὰρ εἶπε τὸν ὑποκείμενον τῷ 
οὐρανῷ τόπον᾽ καὶ ἐάν τις ἐν ταῖς τρισὶν ἀναβιώσεσιν αἷς 
ὑφίσταται ἀναμάρτητος εἰς τρὶς ἑκατέρωϑεν μένῃ, τοῦτόν 
φησιν εἰς τὰς τῶν μακάρων νήσους προπέμπεσϑαι. τὸ δὲ 
περὶ τῆς παλιγγενεσίας ἀρχαιότερόν dvi παραδέδοται γὰρ 

45 ἔτι ἀνέκαϑεν, ὡς Ὅμηρός φησιν (σ 19)" 
νῦν μὲν μήτ᾽ εἴης, βουγάιε, μήτε γένοιο. 

23 Porphyr. ad ce 79. Eust. ad Od. 1838, 40 

1 ἀληϑθινώτατος: b | δὴ] δὲ Red. | χρήσηται: ego 5 post 
παρανομήσαντες lac. statuit b || ὡς τῶν b: ὀστῶν 6 καὶ ἢ ego: 
ἢ καὶ Α καὶ Red. — 10 διδόασιν b: δίδωσιν Α δώσουσιν Schnei- 
der 11 νὶν ὔ μὲν | ἕως τοῦ rox ἀνάγκᾳ᾽ ἐγκρίνει τὴν παλιγ- 
γενεσίαν ex 16 8q. post ἔχων trp. 13 τὸν [ra om. B (in ἃ 
ft. del) 14 πᾶσιν om. D 6; an P nsi 16. 17 1.] οἷδε τὸ μέλλον 
DO | φράσας B (et € 11) 11 οὖν BE: οὖν ὅτι οδὰ 19 ἐν τῷ] 
καὶ ἐν τῷ E 21 τρισὶν] γῆ E | αἷς C: ἐν αἷς DE Gc Βῦν — 22 τρὶς 
ὑπ y) ἑκατέρωθεν scripsi (cfr. p. 88, 15. 98,19): τρὶς (τρεῖς Q 
κατέρωϑι DO τ(ὰς) τρεῖς ἑκατέρωθεν Β γῆν; ἑκατέρωθεν E τ 
ἑκάτερον Ὁ. 24 παραδίδοται v 26 βουγάιος B om. E (lac.) 
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πρῶτος δὲ δοκεῖ τούτῳ τῷ δόγματι χρῆσϑαι Πυϑαγόρας. 
1180 

cpnEQ 104b. ἄλλως᾽ ὅτε ϑανόντων μὲν ἐνθάδε: Χρύσιπ- 
πος οὕτως ἀκούει ἐνθάδε μὲν ὑπὸ τῶν ϑανόντων ἐτιμω- 
ρήϑησαν, κάτω δὲ ὑπὸ τῶν κάτω δικωζόντων. εἴτε “4δης. 

600 dati» εἶτε ἕτερός τις. οὐκ ἀπέθανον δέ, φησιν, | ὑπὸ τῶν 
τελευτησάντων τιμωρεῖσθαι τοὺς ξῶντας᾽ μεστὴ γὰρ τούτων 
ἐστὶν ἡ τραγῳδία, ὅτε of ἀδικούμενοι εὐχὰς τοῖς πκαταχϑο- 
νέοις ἤρωσι ποιοῦνται. ἵνα ἐπικουρήσωσιν αὐτοῖς, οἷον 

coEQ Ἠλέκτρα τῷ youíuvovi. — c. ἕνιοι δέ φασι | τῆς κατὰ 
Πνϑαγόραν παλιγγενεσίας μνημονεύειν τὰς γὰρ ψυχὰς εἰς 
ἕτερα σώματα εἰσδυνούσας ἀνανεοῦσϑαι, ὥστε ὅσοι μὲν ὑπὲρ 
γῆς ὄντες ἐπλημμέλουν, τούτους ἐν “Διδου δίκην ὑπέχειν" 
ὅσοε δὲ ἀνάπαλιν ἐν “Διδου ἐνεωτέρισανν. ὑπὲρ γῆς γενό- 

10 

μενοι δίκας τίνουσιν, ὥστε μηδαμόϑεν αὐτοὺς ἀποφυγεῖν 15 
τὴν προσήκουσαν τοῖς ἡμαρτημένοις δοῦναι δίκην. 1οι5 0 

BCDEQ — 105a. τῷ ἀπάλαμνοι φρένες συναπτέον τὸ ἐνθάδε᾽ ὅτι 
τῶν ἐνταῦϑα ἀδίκων ἀπάλαμνοι φρένες αὐτέκα καὶ εὐθέως 
τελευτησάντων ποινὰς καὶ τιμωρίας ἐκεῖ δεδώκασιν. 

CDEQ b. ἔξωϑεν οὖν᾽ χρῆσϑαι αὐτῷ πρὸς εὐσέβειαν δεῖ. 101 Β 
A. 106a. Διὸς ἀρχᾷ: (ΑρίσταρχοςΣ τὸν δέ, φησι. σύν- 
δέσμον ἀντὶ τοῦ γάρ δεῖ ἀκούειν (xal οὕτω» καϑιστάναι 
τὸν λόγον᾽ τὰ γὰρ (ἐν) τῇ τοῦ Διὸς ἀρχῇ ἀλιτρά. λέγει 
γὰρ τοῦτο ὁ Πίνδαρος" ἐπεὶ οὗ iv τᾷ ζῆν ἁμαρτάνοντες 

1 δὲ δοκεῖ Beck (δ᾽ ἐδόκει Oxon.): δ᾽ ἔϑωκε B. δέδωκε DEGO 
(πρῶτος δὲ Il. τοῦτο χρὴ δοκεῖ C) 8 1. om. C [μὲν ἐνθάδε 
scripsi: ἔνϑεν DO μὲν... (lac) εἰς τὸν ἔμπροσθεν ὅτι ϑανόν- 
τῶν μὲν &LE b ὑπὲρ E 6 δέ φησιν Q0: δέ φασι DE δὲ 
ὅ φηαιν C 12 εἰσδυνούσας scripsi: εἰσδυούσας CDG εἰσιού- 
€eg E ἐνδυούσας (0 ἐνδυνούσας b 18 ἄδϑῃ Ε 14. 16 γινόμενοι Ὁ 

16 μηδαμόϑ(εν) E 11 αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες pro 1. 
praem. D, αὐτίκα ἢ | τῷ] τῷ δὲὋν [8 αἱ ante ἀπάλ. add. C? 

19 τελευτήσαντες B || ποινὰς καὶ τιμωρίας DEO: τεκωφέας καὶ 
ποιρὰς B. τιμωρίας Ὁ — 21s8qq. Aristarchi esse vidit Schneider; 
suppl. JLHeiberg τὸν δέ φησιν ὁ «“ἰδυμος cj. Horn n. 23 
29 ἀκούειν καὶ οὕτω ego, Schroeder: ἀκούδι» À ἀκούοντα 
Sehnmeider ἀκούοντα οὕτω Feine ἀκούειν καὶ Hors l| Ll 438 τὰ 
γὰρ Feise, Horn: ὁ γὰρ A || ἐν add. b || post ἀλετρά lac. statuit 
b; éyxglvst τὴν παλεγγενεσίαν add. Horn 



Olymp. II 104 — 110 . 89 

μετὰ τὸν ϑάνατον δίκας ὑπέχουσιν᾽ οἵ δὲ καϑ᾽ “Διδου 
ἄδικοι τῶν κατὰ τὸν τοῦ ξῆν χωρισμὸν, ὅταν ἀναβιώσωσιν, 
ἐν μέρει mov δίκας ὑπέχουσεν ἐν τῷ ἕῆν τοῖς Ὀλυμπίοις 
ϑεοῖς. οἴδται γὰρ ἀναβιοῦν τὰς ψυχὰς Πυϑαγορικῇ δόξῃ 

$ χφώμενος. | Ὁ. Διὸς ἀρχὴν τοὺς ἐπιγείους βούλεται εἶναι" 
λέγεε δὲ τοὺς ζῶντας. 

106 c. Διὸς ἀρχᾷ: Διὸς ἀρχὴν τὴν ξωὴν καὶ τὴν ἄνω ABCDEQ 
διωγωγήν. φησὶν οὖν ὅτε τὰ ἐν τοῖς ζῶσιν ἁμαρτήματα 
κατὰ γῆς δικάξει τις. λέγει δὲ τὸν Πλούτωνα τιμωρεῖσθαι 

10 αὐτούς. 108 BDEQ 
107. κατὰ γᾶς: ὑπὸ γῆς, τουτέστι xo9' “άιδου. ὑφί- B(C)DEQ 

σταται δὲ ἐν “άιδου {δαίμονάς τινα ἀνάγκην ὀνόματι. καὶ 
ταύτῃ παραδίδοσθαι τοὺς ἀσεβεῖς. 110 BDEQ 

108 ἃ. λείπει τὸ διδοὺς. τῇ ἐχϑρᾷ ἀνάγκῃ. — b. εἰπὼν BCDEQ 
15 τὸν λόγον τῆς τιμωρίας. 0. ἐχϑρᾷ δὲ τοῖς πονηροῖς. 

(113) ταῦτα δὲ τῶν ἀσεβῶν, σκάπτειν ἐν λέμναις τε πελαγί- nQ 
ζεσθαι. 101: BDEQ 104^C 

108 ἃ. φράσας ἀνάγκᾳ: τὸν τῆς τιμωρίας λόγον. — A 
e. σωματοποιεῖ ἐνταῦϑα δαίμονά viva ᾿ἀνάγκην, ἢ τὰς ἅμαρ- 

10 τέας λέγουσιν of ἀκούοντες. 
109. ἔσαις δὲ νύκτεσσιν: loov ἡμῖν τοῖς ζῶσι χρό- A 

vov ἐπιβάλλει ó ἥλιος καὶ τοῖς καϑ᾽ “4ιδου δικαίοις. 
110a. ἔσαες δ᾽ ἐν ἁμέραις: οὐκέτι περὸ τῶν ἀδίκων A 

ἐστὲν ὃ λόγος. ἀλλὰ περὶ τῶν δικαίων φησὶ δὲ ὅτι τοῖς 
35 ζῶσιν ἡμῖν τὸν ἴσον χρόνον ἐπιβάλλει καὶ τοῖς ἐν “Διδου 

ἀγαϑοῖς ὃ ἥλιος, καὶ τόπον ἔχουσι τοιοῦτον καϑ᾽ ὃν ἐπι- 

2 τῶν Schneider: τὰ μὲν | χωρισμὸν À: χρόνον Gerhard 
7 “Διὸς ἀρχᾷ V (om. 0): ἄλλως Α ἢ ἀρχὴν À: ἀρχήν φησι V f καὶ 
et ἄνω om. À 9 γῆς V: v7 γῆν Α || vi; 0m. A 11 γῆς 
DEO: 74v Βν 11.12 ἐφίστασθαι C. 12 δὲ] γὰρ E || δαίμονα 
addidi ex A | óvópos. BE: ὀνόματος (C)DO 14 λείπει τὸ ὃ. 
ΒΕ: λεέστοι δὲ τὸ ὃ. C τὸ (δὲ add. [D]) διδοὺς λείπει τουτέστι 
διδοὺς [D]Q || sch. Ὁ λόγον φράσας pro l. praem. D, φράσας 
λόγον Ὁ 1 ἐχθρὰ CD 18 post λόγον distinxit Schneider 

19 rt» ego (V): τὴν | 5 b: ἢ 20 ἀκούοντες corruptum; 
ϑανόντες Harbung — 21 νύκταισιν 22 ἐπιθάλλει: Y — 25 ém- . 
βάλλει Schneider: ἐπιτελεῖ — 26 xal— p. 90,1 fog prius omi- 
serat, postea h. l. ingeruit AÀ 
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λάμπει αὐτοῖς ὃ ἥλιος᾽ ἀπονέστερον δὲ ἡμῶν διάγουσι τὸν 
χρόνον. | 

BCDEQ — 110b. ἴσαις δ᾽ àv ἁμέραις: ἔσον ἡμῖν αὐτοῖς χρόνον 
ἐπιβάλλει ὁ ἥλιος καὶ τοῖς ἐν “Διδου δικαίοις. οὐκ ἐπὶ τῶν 
ἀδίκων δὲ ὃ λόγος. ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν δικαίων. φησὶν οὖν ὅτι 5 
τὸν ἥλιον ἔχουσι τοῦτον xa9' ὃν ἐπιβάλλει αὐτοῖς χρόνον 

CE ἀπονέστερον διάγοντες. 06. ἄλλως" τοὺς ἀγαϑοὺς τῶν ἀν- 
δρῶν κατ᾽ ἴσον ἡμῖν ἀπολαύειν ἐν “Διδου φησὶ τοῦ ἡλίου 
μηδὲν κακοπαϑοῦντας. τ'τῸ 

A 1188. οὐ χϑόνα ταράσσοντες: τουτέστιν οὐκ. ἐργα- 10 
ξόμενοι τὴν γῆν. ὍὌ. χερὸς δὲ ἀκμῇ ἀντὶ τοῦ τῷ καρ- 
πῷ νῦν, καϑὸ καὶ ᾿Δρίσταρχος. ο. ἕνιοε δὲ χερὸς ἀκμῇ 
ἀντὶ τοῦ τῇ αἰχμῇ [ο] ἀλληγορικῶς ἀκούουσιν᾽ οὐ χϑόνα 
ταράσσοντες. οἷον οὐ πολεμοῦντες κατὰ τὴν γῆν᾽ οὐδὲ 
πόντιον ὕδωρ, οὐδὲ στόλους κατ᾽ ἀλλήλων ἐπάγοντες. 15 
κενεὰν δὲ παρὰ δίαιταν, παρὰ τὰ κενὰ ξαυτῶν κρί- 
ματα. — d. ἄμεινον δὲ ᾿Δρίσταρχος, παρὰ τὰ μὴ πλήρη τὰ 
τῆς διαγωγῆς ἐκεῖ, olov εἴ τις λέγοι᾽ μὴ ἐργαζόμενοι οὔτε 
κατὰ γῆν οὔτε κατὰ ϑάλατταν δι᾽ ἔνδειαν. 

ΒΟΌΕΟ 1186. οὐ χϑόνα ταράσσοντες: οὔτε γεωργοῦντες οὔτε 20 
πλέοντες διὰ τὸ κενὰ αὐτοῖς εἶναι τὰ τῆς διαίτης. — f. ἐν 

CDEQ χερὸς δὲ ἀκμᾷ, τῷ καρπῷ τῷ ἀπὸ τῆς χειρός. — g. ἢ οὔ- 
vOc' οὐκ ἀροῦντες οὐδὲ σκάπτοντες τῇ ἀκμαξζούσῃ χειρὶ 

BCEQ τῶν νέων καὶ δυναμένων ἐργάξεσθϑαι. Ἀ. τινὲς δὲ ἀλλη- 
γορικῶς ἀκούουσιν" οὔτε πολεμοῦντες κατὰ γῆν οὔτε ἀλλή- 365 

8 1100. b E || l. ἔσαις νύκτεσσιν C || αὐτοῖς χρόνον 60, αὖ- 
τοῖς χρόνοις D: τοῖς χρόνοις BCE 4 καϑ᾽ “διδου Ὁ 6 ἀπο- 
βάλλει E 1 ἄλλως om. Ej τὰ ἀγαϑὰ E 8 xov' ἔσον scripsi: 
καὶ τὶς  καϑόσον Ἐ | ἐν Αϊιδου om. C || φησὶ τοῦ ἡλίου om. E 

11. 12 καρπῷ b (V): χαρκῷ Α" γαλχῷ AP» 18 αἰχμῇ 
Schneider: ἀκμῇ A ἀλκῇ ἢ || of delevi 14 ταράσσοντες Schnei- 
der: γὰρ Α 16 κενεὸν ἢ κενὰ ego: κενδὰ 18 λέγοι ego: Aé- 
γει | ἐργαζόμενος: Schneider 20 ταράσσοντες] παρὰ C 
921 αὐτῆς ΕἾ] post διαίτης &dd. ὅ ἐστε παρὰ τὴν αἰτίαν τῆς πε- 
γνίας C (cfr. sch. 116) — 218q. εὐχερὸς δὲ &xu&- ἄλλως" τᾷ x. E 

22 δὲ om. CDQ [καρπῷ] κόπῳ Wakefield silv. crit. II 90 
αλκῷ Mommsen suppl p. 28 | &xó] ἐπὶ Oxon. τῷ ἀπὸ del. 
chroeder 24. 26 ἀκούουσιν ἀλληγορικῶς B 
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λοις στόλους ἐπάγοντες κατὰ ϑάλασσαν. [οὔτε ναυὐμαχοῦ- 
σιν. i ἄλλως" οὐ χϑόνα ταράσσοντες: οὐ διὰ uó-CEQ 
χϑου καὶ καμάτου τὴν ἐπιθυμίαν καρπούμενοι. οὐδὲ γὰρ 
γεωργέᾳ προσέχουσιν ἀναταράσσοντες τὴν γῆν (τινὲς δὲ χερὸς 

5 ἀκμᾷ τὸ ἄροτρον ἢ τὸ δόρυ) | οὐδὲ πόντιον ὅδωρ᾽ ἀπὸ DEQ 
κοινοῦ τὸ ταράσσοντες᾽ ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ κατὰ ϑάλασσαν κιν- 
δυνεύοντες ἔχουσι τὴν ζωήν. inc 

* 116. κενεὰν παρὰ δίαιταν: διὰ τὴν κενὴν καὶ ἄπο- BDEQ 
ρον δίαιταν᾽ λέγει δὲ τὴν πενίαν᾽ οὐδὲ γὰρ παρὰ τὴν αἷ- 

io τέαν τῆς πενίας. 
1178. τιμέοις: τοῖς τιμωμένοις ϑεοῖς. A 
117b. τιμέοες ϑεῶν: τῷ Illosvovi καὶ τῇ Περσε- BticDEQ 

φόνῃ — c. οἵτινες οὖν, φησιν, ἔχαιρον τοῖς δικαίοις, ἀπό- BCDEQ 
vog καὶ ἀβασανίστως καὶ ἀδακρυτὶ διάγουσι τὸν ὅλον αἷ- cpEQ 

16 ὥνα πρὸς τῷ μήτε ἀροτριᾶν μήτε ἐνθαλαττεύειν, ἀλλ᾽ ἐν 
ταῖς μακάρων νήσοις διάγειν. παρὰ τούτοις γὰρ διατρίέ- 
βουσι τοῖς τιμωμένοις ὑπὸ ϑεῶν, οἵτινες δίκαιοι ἧσαν 

ξῶντες. | 
121a. τοὶ δ᾽ ἀπροσόρατον: of ἀσεβεῖς. ἀπροσόρατον A 

so δὲ, ἤτοι ὃν οὐκ ἄν τις ὑπομείνειε, δεινόν ἢ ἀνεπίδεικτον 
καὶ ϑεοῖς πόνον ἔχουσιν, οὐδὲ ὑπὸ ϑεῶν δυνάμενον προσ- 
οραϑῆναι. 

1 οὔτε ναυμαχοῦσι B: τουτέστι ναυμαχοῦσιν ἢ ναυμαχοῦν- 
veg COrr. in νασυμαχοῦσιν et s. S. οἵτινες Ο οἵτινες ναυμαχοῦσιν 
E, sed post ἄλλως. Seclusi 2 l. om. C 4 προσέχοντες E 

4.6 χερὸς ἀκμᾷ CQ: χειρὸς ἀκμαῖον E || τινὲς δὲ τὸ χ. ἀ. διὰ 
τὸ &. ἢ τὸ ὃ. εἶπον C 8 γενεὰν (y rubr.) E 9 γὰρ cor- 
ruptum; ft. ταράσσοντες cl. 90,14 et 20 — 9.10 παρὰ τῆς π. τὴν 
αἰτίαν Ε περί τινα αἰτίαν τῆς zt. Wakefield silv. crit. II, 90 «eol 
τῆς αἰτίας τῆς xz. Beck παρὰ τὴν δίαιταν τὴν πενίαν Horn de 
Ar. studd. Pind. n. 27 16 ταῖς DEO: ταῖς τῶν C | παρὰ 
τούτ(οις) 6 παρὰ τούτους Ώ περὶ τούτοις E: παρὰ τοῦτο D περὶ 
ταύταις C 17 τοῖς τιμωμένοις Mommsen suppl. p. 29: ταῖς 
τιμωμέναις Ὁ τοῖς τιμωρουμένοις ὈΕ || ὑπὸ C: ὑπὲρ DO ὑπὸ 
τῶν E 19 ds τοῖς À (retin. Bergk) | ἀπροσόρατον (alt.) ego: 
ἀπροόρ. 20 δὲ AP*: δὲ εἶπε A** || ὑπομείνοιεν: b || &vexiOexvov: 
b (V) 91 οὐδὲ b: oi δὲ Α oi δὲ οὐδὲ Schneider (ἢ οὐδὲ 
Bergk (retento infra προοραϑῆναι) | δυνάμενοι: b (V) 
21. 92 προοραϑῆναι:Υ 
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cpEQ 121}. vol δ᾽ ὀκχέοντι πόνον: οἱ ἄδιποι πόνον ὑφέ- 
στανται καὶ βαστάξουσιν ἀπρούρωτον καὶ ἀπροσδόκητον, ὃν 

CEQ οὐδὲ προϊδεῖν οἷόν τέ ἐστιν. o. ἢ ὃν οὐδεὶς ἰδεῖν ἐθε- 
λήσει. d. λέγει δὲ ὅτι οὗ δυσσεβεῖς ἀνεπέδεικτον καὶ θεοῖς 
πόνον ἔχουσιν, ὃ ὅ ἐστιν αὐδὲ ὑπὸ ϑεῶν προσοραϑῆναι δυνά- $ 

DQ μενον. 6. ἄλλως᾽ vol δ᾽ ἀπροσόρατον: φοβερὸν, ὃν οὐ 
τολμᾷ τις προσβλέψαι. 

Βδ' 121 (ἀπροόρατον:) ἀπροσδόκητον. . 
Bí? — 122. (ὀαχέοντι:) ὑφέστανται. 
A 1238. ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν: τοῦτο Πυϑαγόρου « φήσωμ- 10 
τος ἐπήνεσε Πλάτων τὸ ῥῆμα, ὅτι τρίτον ἡ ψυχὴ δικαζο- 
μένη ἐν “Διδῃ. τρίτον εἷς σῶμα μετεμψυχοῦται, καὶ τοὺς 
τοσαυτάκις δικαιοπραγήδσαντας ἐν βίῳ ἄγειν εἰς τὰς μακά- 
ρῶν νήσους καὶ παρὰ τὴν τύρσιν τοῦ Κρόνου, τουτέστι τὰ 
τείχη. καὶ τὴν τοῦ Κρόνου βασιλείαν. λέγει δὲ τὰς μακπά- 15 
ρῶν νήσους περιφραστικῶς. — b. εἰς τρές: ἤτοι ἀφυϑμῷ, 
ἢ ἀντὶ τοῦ πολλάκις. e. ὅσοε ἐδυνήϑησαν ἐν γῇ καὶ ἐν 
“Ἅιδῃ uos ὡς παρὰ Πλάτωνι (Phaedr. 249 a?)' ἡ ἐς τρὶς 
ἀδόλως φιλοσοφήσασα ψυχή. 

BcDEQ  1283d. ὅσοι ὁὃ᾽ ἐτόλμασαν ic τρές: ὅσοι δὲ τρίτον 20 
ὑπέμειναν ἐν ἑκατέρῳ τόπῳ μείναντες, ἔν τε τῷ ὑπὲρ γῆν 
καὶ ὑπὸ γῆν, ἀπέχεσϑαι τῶν ἀδίκων ἔργων καὶ δίκαια πράτ- 
τειν, ἐστάλησαν ἣν ὁδὸν ἔταξεν ὃ Ζεὺς, ἣν μακάρων νῆσον 
ὀνομάξουσιν᾽ ἣν δὴ Κρόνον τύρσιν προσηγόρευσεν. ο. ἄλ- 
λως᾽ ὅσοε δὲ ἐκαρτέρησαν μέχρε τριῶν μετεμψυχώσεων εἰς 35 
ἑκάτερα τὰ μέρη, εἴς τε τὸν ἐν “Αιδου μετὰ Ouverov εἷς vt 
τὸν τῆς ξωῆς χρόνον. δίκαιοι γενέσϑαι δικαίως καὶ τὴν 

11. τοὶ δ᾽ ἀπροόρατον C ̓  ἐκχέοντι E (cfr. Et océfovoi, quod in 
βαστάξουσι corr. m. rec.) | οἱ ἄδικοι πόνον om. D 3 βασανίξου- 
ewE 8.4 ἐθελήσοι CO. 4 ὅτι οἱ 80: ὡς οἱ τοὺς E | ἀνεπί- 
üexrov E ὄ ὑπὲρ E || προοραϑῆναι Ch. 6 ὃν ego: 0 Ob ὧδ 

11 Πλάτων] Πίνδαρος Schroeder 12 ὥδου b g éy fe «καὶ 
i» 2:09» Schroeder | ἄγειν A: ἄγει Schneider ἄγειν τὸν Δία b. Sed 
enim totus locus corruptus est 16 ἀριϑμῷ ego: ἀρυϑμοῦ A 
ἀφιϑμὸν Schneider 18 lac. indicavi — 20 ἐς τρίς om. Ὁ ἢ | τρί- 
vov] x volvo b — 22.28 πράσσειν B — 98 ἣν ὁ Z. ἔταξεν ὁδὸν 
DE 24 προσηγόρευσεν B? C: -σαν B?2DEQ 25 ἐμψυχώσεων Bv 

26 τὸν] vv E — 27 δικαίως corruptum; an τελείως ὃ De b vid. 
δὰ p. 98,1 ᾿ καὶ] ve C 
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ψυχὴν ὁσίαν φυλάξαι, οὗτοι ἐστάλησαν sig ἣν ἔταξεν ὁ Ζεὺς. 
ὅ ἐστιν εἰς τὰς μακάρων νήσους, ἔνϑα Κρόνος ἔχει τὴν ἐκεῖ 
κατοίκησιν ἐν αἷς νήσοις πλησίον οὔσαις τοῦ ὠκεανοῦ αἱ 
πλεῖσται καὶ ἡδεῖαι αὖρων τέρπουσαι πνέουσι, καὶ τὰ ἐν 

5 αὐταῖς ἄνϑη ὡς χουσὸς στίλβει, τὰ μὲν ὄντα ἐκ τῆς γῆς, 
τὰ [δὲ] ἐκ τῶν δένδρων τῶν ἐν τῇ χέρσῳ, τὰ δὲ ἐκ τῆς 
τῶν ὑδάτων ἀπορροίας τρεφόμενα, οἱονεὶ ῥόδα, ὑάκινϑος, 
le" ταῦτα γὰρ ὕδατι τρέφεται" ἐξ ὧν ἀνθέων of δίκαιοι 
ταῖς ἑαυτῶν χερσὶν ὅρμους πλέκουσε καὶ στεφάνους. ἐν- 

10 δείκνυται δὲ τὸ ὑπερβάλλον τῆς τέρψεως. τὴν δὲ τῆς μετ- 
εμψυχώσεως γνώμην Πυϑαγόρας πρῶτος εἰσηγήσατο, ᾧ νῦν 
ὁ Πίνδαρος ἀκολουθεῖ. 

124. (ἑκατέρωϑι:) ἔνϑεν κἀκεῖθεν. ἄνωϑεν.... Bs 
1268. ψυχὰν, ἔστειλαν: ἐτελείωσαν. — b. παρὰ τὴν BDEQ 

i5 Κρόνου βασιλείαν ἐτελείωσαν, ἤνυσαν, ἐπορεύϑησαν. 
ὁ. Διὸς δὲ ὁδὸν. ἣν ἔταξε τοῖς δικαίοις. — d. τὴν ὑπὸ 
Διὸς δεδειγμένην αὐτοῖς. ὁ. ἢ τὴν ὑπὸ τοῦ Διὸς νομο- 
ϑετηϑεῖσδαν. ἴ. λέγει δὲ πρὸς τοῦ Διὸς κρένεσϑαι τοῦτον" 
τὸν γὰρ ἑκατέρωϑεν μείναντα ἀναμάρτητον εἰς τὰς τῶν 

40 μακάρων νήσους πέμπεσϑαι. 
| 126 g. (ἔτειλαν:) ἐτελείωσαν. | Βεὶ 

12728. ὁδὸν παρὰ Κρόνου: ἐτελείωσαν. παρὰ τὴν A 
τοῦ Κρόνου βασιλείαν. κυρίως δὲ τύρσιν τὸ τεῖχος. ᾿ 

1271}. τύρσιν: πόλιν. κυρίως δὲ τὸ τεῖχος. λέγονται UBEOS 
35 δὲ πρῶτοι Τυρσηνοὶ τὴν τῶν τειχῶν κατασκευὴν εὑρηκέναι. 

Sch. 126 h. Greg. Cor. 681 ἔτειλαν ἀντὶ τοῦ ἐστείλαντο. 
24 sch. Lycophr. 717 

1 ὁσίως GO. xol τὴν sp. δικαίως καὶ ὁσίως b | εἰς ἣν --- ἐστιν 
om.D 2. τὰς BCE: τὰς τῶν DO || ó Κρόνος CDQO 2.8 τὴν ἐκεῖ 
κατοίκησιν B: ἐκεῖσε τὴν οἴκησιν Ὁ τὴν ἐκεῖσε (ἐκεῖθεν C) οἴκησιν 
CEQ 8 οὖσαις] ἦν Ε 4 τέρπουσι πνέουσαιν | τὰ om. E 6 δὲ 
del. Mommsen suppl. p. 31 " oiovs) — 8 τρέφεται om. D 
8 ὗδασι τέρπεται (-ονταιῦ OU (τέρπεται οὐ ΕἾ 11 ὦ — 12 &xo- 
λουϑοῖ om. D 18 ft. ἄνωϑεν (ual κάτωϑεν) 14 ψυχὰ»] om. 
DQ ψυχὰς Ε || ἔτειλαν v ἢ παρὰ DQ (Beck e conj): veo) BEv 
14.16 τὸν Kgóvov DQ 15 βασιλέα ῷ ἢ ἐτελείωσαν om. D 16 δὲ 
om. DQ | ἣν ὁ Ζεὺς ἔταξε D | ἄλλως ante vij» praem. DO [| ὑπὸ 
DQ: τοῦ BEv 18 δὲ om. D|| voévovg? — 25 δὲ] γὰρ Ob 
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A 128. μακάρων: παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (ὃ 567) 
ἀλλ᾽ αἰεὶ n and λιγὺ πνείοντας ἀήτας. 

DEQ 129. ὅτι ἐν τῷ ὠκεανῷ αἱ τῶν μακάρων νῆσοι λέγον- 
ται καϑ' Ὅμηρον" ol γάρ (ὃ 568) 

ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους. 

ΟΟΕ0 1808. ἄνϑεμα δὲ didi λείπει τὸ ὡς, ἕν᾽ ἡ ὡς 
ΒΕΙΘΌΕΟ χρυσοῦ φλέγει ἄνϑης b. ἢ οὕτως τὰ δὲ ἄνϑη ME 

ὡς ἀπὸ χρυσοῦ. 
A 132a. τὰ μὲν χερσόϑεν: διέστειλεν ἀπὸ τῶν δένδρων 
τὰ κατὰ τὴν γῆν βλαστήματας — b. ἄνϑη ἀπὸ δένδρων᾽ 
ἐλαίας, μυρσένης, κισσοῦ. κατὰ γῆν ἄνϑη᾽ ἴα καὶ κρόκος. 
6. τὰ μὲν γὰρ ἀπὸ στελέχους καὶ χωρὶς ὕδατος ἀνϑεῖ, τὰ 
δὲ χαμαέξηλα ἐπαρδενόμενα διατηρεῖται ϑάλλοντα καὶ ἀκμαῖα. 

BcoEQ 1324. τὰ μὲν χερσόϑεν: διέστειλεν ἀπὸ τῶν δένδρων 
τὰ κατὰ γῆν βλαστήματα, τουτέστι τὰ χρείαν ἔχοντα ἀρ- 
δεύεσϑαι. 

A — 185a. ὕρμοισιν: ἐν τοῖς ὅρμοις, τοῖς ἑλίγμασιν τὰς 
κεφαλὰς στεφανοῦνται καὶ τὰς χεῖρας. Ὁ. κατ᾽ ,ἐναλλαγὴν 
δὲ πτώσεως εἶπεν, ἀντὶ τοῦ χερσὶν ἀναπλέκουσιν ὕρμους καὶ 
στεφάνους. 

BDEQ 18ὅς. ὅρμοισε τῶν χέρας: ὅρμους" ἀντὶ τῆς αἰτια- 
τικῆς τῇ δοτικῇ ἐχρήσατο. ἃ. ὅρμοις [οὖν] λέγει τοῖς 
ἑλίγμασιν, οἷς τὰς κεφαλὰς στεφανοῦνται καὶ τὰς χεῖρας. 

BCEQ e. ὅρμοισι, τοῖς ἐνέρμασιν, οἷς τὰς χεῖρας στεφανοῦνται 
καὶ τὰς κεφαλάς. — f. ἢ τῶν ἀνθῶν ταῖς χερσὶν ὅρμους 30 
ἀναπλέκουσι καὶ στεφάνους. 

cpEQ 1878. βουλαῖς ἐν ὀρϑαῖσι: βουλαῖς δικαίαις. τέτακται 
γὰρ οὗτος, ἃ ὡς καὶ Πλάτων λέγει (Gorg. 526 c), τοὺς δικαίους 
πέμπειν εἰς τὰς μακάρων νήσους. 

8---ὃ cir. Tricl. p. 184, 1 Ab. 8.4 λέγονται ΕΘ: λέγεται 
εἶναι Ὁ ὅ ἀναψυχὴν ἀνθρώποις DQ 79g. τὰ ἄνϑη 0 || ἡ o$- 
τως eti δὲ οι. Β 11 κατὰ γῆν ego: καὶ τάδε | ἴα καὶ À: ἴσαν 
Red. 14 το μὲν χερσόϑεν Q0: τὰ μὲν χρυσόϑεν BDE διὰ δὲ 
τὴ τ ΡΟ 17 ἑλίγμασιν Schneider (V): eivijyuo(cw) 
td 0ouo E e οὖν B δὲ DEO: seclusi — 24 ἄλλως 

Pen ἢ ἐν ἕρμασιν B 28 οὕτως E πλάτην E 29 τὰς 
τῶν μακ. 
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197b. ἄλλως᾽ βουλαῖς àv ὀρϑαῖσιν: ὡς τοῦ 'Puda- BCEQ 
μάνϑυος τοῦτο τοῖς δικαίοις παρεχομένου᾽ ὑφίσταται γὰρ 
αὐτὸν τῶν μακάρων ἄρχοντα νήσων. c. ἢ ὡς τούτων 
μεταλαβόντων φύσεως δαιμονίας, οἵτινες ὀρθοὶ κατὰ βου- 

5 λὴν καὶ δίκην τὸν τρόπον ἔχοντες, ὡς καὶ ὁ 'Ῥαδάμανϑυς. 
d. ἢ συγχωροῦντος τοῦ Ῥαδαμάνϑυος" οὗτος yàg δικαιονο- 
μεῖ τοῖς ἐν “Διδουι — e. ἢ οὕτω βουλαῖς ἐν ὀρϑαῖσε ABCDEQ 
Ῥαδαμάνθυος" ὁ γὰρ Ῥαδάμανθυς δικαιονομεῖ τοῖς κάτω 

ὑπηρετῶν τῷ Κρόνῳ. 
10 1888. ὃν πατὴρ ἔχει ἕτοιμον: τὸν δίχα τοῦ κλη- BCDEQ 

ϑῆναι ἐλθόντα. Ὁ. ὅντινα ῬῬαδάμανϑυν ὁ πατὴρ πάντων 
Κρόνος, 9 τῆς Γῆς παῖς, ó ἀνὴρ τῆς τὸν ὕπατον ἐχούσης 
ϑρόνον Ῥίας. ἕτοιμον καὶ ἀχώριστον ἔχει πάρεδρον. | συγ- BDEQ 
καταλέγονται δὲ ἐν τούτοις τοῖς δικαίοις ὅ τε Κάδμος καὶ 

15 ὃ Πηλεύς. 
1408. πόσις: ὃ μὲν ᾿Αρίσταρχος πόσιος γράφει ÓA 

πάντων καὶ τὸν Δία ἀκούει συμπότην εἶναι τοῦ ᾿ΡῬαδαμάν- 
ϑυος. ὃ δὲ Δίδυμος ἐπὶ τοῦ Κρόνου καϑιστᾷ τὸν λόγον᾽ 
ὃν ὁ πατὴρ πάντων ó Κρόνος ἕτοιμον καὶ ἀχώριστον ἔχει 

80 πάρεδρον, πόσις ὧν Ῥίας, παῖς δὲ τῆς ὕπατον ἐχούσης 
ϑρόνον τῆς Γῆς" εἷς γὰρ τῶν Τιτάνων ὃ Κρόνος, o? Γῆς 

1 ἄλλως om. B 8. αὐτὸν C?^EQ. (Beck e conj): αὐτῷ Bv 
αὐτῶν C** | &oxovt()) B 4 οἴτινες BE: o£ εἰσιν CQ 7 1 
οὕτω — ὀρϑαῖσι om. Α ἢ οὕτω om. D 8 δικαιονομεῖ τοῖς 
κάτω Beck: δικαιονομεῖ τοῖς ἐν Ἄιϊιδου καὶ διακονεῖ Ὁ διακονεῖ 
τοῖς κάτω ΒΟΕΘ διακονεῖ τοῖς ἐν iov αὶ 10 ]. ἕτοιμον πά- 
οεδρον C || Qu ἔχει γᾶς Ὁ ἔχει γῆς Q | ἕτοιμον --- 11 ἐλθόντα 
om. D 16 πόσιος] Ζιὸς Lehrs p. 11. ,,Legit Aristarchus σπό- 
og" Bergk — 16.17 ὁ πάντων om. Lehrs 17 τοῦ Διὸς et τὸν 
'"PaóduavOvs Lehrs | 'Padeucv8vog (xol τὸν πόσιν δεσπότην» 
Bergk ^ 18 sq. ὁ δὲ Δίδυμος᾽ καϑιστᾷ τὸν Koóvov οὐκ Óvo- 
μάσας Lehrs ὁ δὲ 4. ἐπὶ τοῦ θρόνου καθιστᾷ τὸν Recens ὦν 
ὁ μέγας ceti) Maur. Schmidt Pind. ol Siegesges. p. CXVIII; 
aliter id. ind. lect. Jen. 1879, p. 11. 18 λόγον Gerhard: xoóvov 

19 ὃν ὁ Horn de Ar. studd. p. 20: ὀνομάσας Α ὃ» ὁ μέγας 
Schneider ὄντινα Ῥαδάμανθυν Gerhard 20 πόσις ὧν 'Péag] 
παῖς ὧν Γέας jus l sit) Lehrs | παῖς δὲ ante 21 τῆς Γῆς im 
Horn 21 θρόνο» Red.: zo(óvov) Α | τῆς Γῆς εἷς M. Schmidt 
1l. 1, (The: elg ἐστι Lehrs): τῆς xíenc Α ἐπὶ γῆς Hartung || 
Κρόνος M. Schmidt: zo(óvog) Α θρόνος Red. 
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εἶσιν υἱοί. ϑρόνον δὲ αὐτὴν μέγιστον εἰληφέναι ὡς πάντα 
φέρουσαν καὶ τοῦ κόσμου νομιζομένην εἶναι [ϑεῶν] τροφόν᾽ 
ὡς καὶ ὃ ποιητής" ζείδωρον ἄρουραν. Ὁ. ἔνιοι πόσιν 
ἤκουσαν τὸν συμπότην. 

BCDEQ 142. ἐν τοῖσιν ἀλέγονται: ἀρυθϑμοῶῦνται. συγκατα- 
λέγονται ἐν τοῖς εὐσεβέσι τοῖς κατοικοῦσι τὰς τῶν μακάρων 
νήσους. καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα δὲ ἡ μήτηρ τεϑνηκότα αὐτόϑι 
ἤγαγεν, ἐπειδὴ τοῦ Διὸς τὴν ψυχὴν ἔπεισεν ἱκεσίαις. 

A 146a. ἄμαχον: ἀκαταμάχητον. ἀκαταγώνιστον. 
b. (ἀστραβῆ:) ἀμετάτρεπτον. οὐ διδόντα εἰς φυγὴν τὰ 
νῶτα. ἀκένητον. ἀσάλευτον. ^ c. κέονα δὲ οὐ στύλον λέ- 
γει" ἀλλ᾽ ἔστε παντὶ οἴκῳ τόπος στύλος λεγόμενος, ἐφ᾽ οὗ 
κεῖνται oÍ πινσοὶ καὶ λέγεται ὕλην ἔχειν τὴν οἰκίαν. 

BcbEQ — 146d. ἄμαχον ἀστραβῆ κίονα: μεταφορικῶς εἶπεν. 
ἀστραβὴς δὲ λέγεται ὁ ἰσχυρὸς καὶ μὴ ῥᾳδίως συστρεφόμε- 
vog. 6. ἄστρεπτον καὶ ἀμετακίνητον᾽ καὶ ἔστε κατὰ μετά- 
ϑεσιν τοῦ ξ εἰς τὸ ἃ καὶ ἀποβολὴν τοῦ À' ἔστι γὰρ 
ἀστρεβλῆ. ^ f. οἷον ἄστρεπτον, ἀστραφῆ. | 

A 147a. Κύκνον τε: τὸν Ποσειδῶνος καὶ “Δρπαλέης" 
τὸν γὰρ ᾿ἄρεως ἀνεῖλεν ὁ Ἡρακλῆς. — b. τὸν δὲ Κύκνον 
Σαμανδροδίκης, ἄλλοι δὲ Καλυκίας φασί. 

BDEQ 1470. Κύκνον τε ϑανάτῳ: παραδέδωκε. ἃ. τὸν Πο- 

146g. EM 159,48 ἀστραβὴς, ὁ ἄτρεπτος. Πίνδαρος" &yuo- 
qov ἀστραβῆ κίονα παρὰ τὸ στρέφω, στρεφὴς, καὶ ἀστραβὴς 
κατὰ τροπήν. Zon. 814 21 sch. B 4 88. sch. Theocr. 16, 49. 
Hyg. f. 157 

18q. αὐτῆς μέγ. εἴληφεν ὡς π. φερούσης καὶ τοῦ x. νομι- 
ξομένης εἶναι καὶ ϑεῶν τροφός (Ὁ) Hartung — 1 αὐτὴν b: αὐτοῦ || 
εἰληχέναι Bergk $2 ϑοῶν del ἢ: ϑεῶν A? ϑεῶν φύσιν A* 
ϑεὸν Schneider ἐκ θεῶν Lehrs καὶ ϑεῶν (praeeunte Hartungio) 
Bergk 6). om. ᾧ [ ἀφυϑμηϑῆναι E 10 οὐ διδ. Α: εἰσδιδ. 
Red. 11 στῦλον 12 στύλος] &n xío»? 11 τὸ om. ΟΌΕ 
ἀποβολῇ CD 18 οἱονεὶ DE  ἄστρεπτον ΒΟ ἄστρεπτον καὶ E 
ἄστρεπτον καὶ ἀμετα... (Δ Ὀ86188.)ον D j ἀστραφῇ ego: ἀστρεφῆ C 
ἀστραβ BDEQ 19 Ποσειδῶνα: V | 4exoAénc] ἡ in ras. 2 litt. 

21 Calyce Hyg., sch. Th. et Il. | φησί: ego 242 παραϑέ- 
δωκε BE: παρέδωκε D πόρε: mooidoxe ἃ | τὸν om. E 

p 
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σειδῶνος xal Σκαμανδροδίκης᾽ of δὲ “Δρπάλης. e. Κύκνοι BCDEQ 
δὲ δύο, ὁ μὲν 4otoc, ὁ δὲ Ποσειδῶνος" καὶ τὸν uiv "dosoc 
κακῶς τὰ περὶ Θεσσαλίαν διαϑέντα “Ηρακλῆς ἀπέκτεινε, τὸν 
δὲ Ποσειδῶνος ““χμλεὺς στρατευσάμενον καὶ συμμαχοῦντα 

δ τοῖς Τρωσίν, 
148. oc τε παῖδ᾽ Αἰϑίοπα: τὸν Μέμνονα, «τὸν BCDEQ 

Τυϑωνοῦ τοῦ 4taopédovrog καὶ Ημέρας. ταῦτα δὲ λέγουσιν 
of τὰ μεϑ᾽ Ὅμηρον γράψαντες. οὕτω᾽ Τυϑωγῷ γένονται. ἐξ 
Ἡμέρας παῖδες δύο, Μέμνων καὶ Ἠμαϑίων. καὶ Méuvov . 

40 μὲν ἀνῃρέϑη ὑπ᾽ ᾿Δχιλλέως, ᾿Ἠμαϑίων δὲ ὑπὸ Ἡρακλέος 
κατὰ τὴν ἀπέλασιν τῶν Γηρυόνου βοῶν. 

150a. ὠκέα βέλη: ἀλληγορεῖ ἀπὸ τῶν τόξων βετα- A 

φέρων ἐπὶ τὰ ποιήματα᾽ φαρέτρα μὲν γὰρ ἡ διάνοια, βέλη 
δὲ οἵ λόγοι. b. Σκυϑικὰ δὲ βέλη τὰ ποιήματα λέγει" εἰώ- 

16 ϑασι γὰρ οὗ Σκύϑαι ὑπὸ τὸν ἀγκῶνα τὰ βέλη βαστάζειν, 
οὗ δὲ ἐκεῖ Κρῆτες κατὰ τῶν ὥμων. 

1506. ὠκέα βέλη: τροπικὸς ὃ λόγος" βέλη δὲ τοὺς .BCDEQ 
λόγους εἴρηκε διὰ τὸ ὀξὺ καὶ καίριον τῶν ἐγκωμίων" φα- 
ρθέτρας δὲ, τῆς διανοίας. τὸ δὲ ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὡς πρὸς τὸ 

30 φαρέτρας ἀξουσέϊον;, olm xel ὁ βουκόλος (17, 80) ὕπω- 
λένιόν τε φαρέτρην λέγε. ἃ. ἄλλως" πολλά μοι, ὑπ᾽ 9 
ἀγκῶνος: ἀντὶ τοῦ πολλὰ λέγειν ἔχω. βίη δὲ εἴρηκε, τὰ 
ποιήματα. 

152a. φωνᾶντα συνετοῖφιν: ἀκουστὰ τοῖς | 6vve- A 
46 τοῖς. Ὁ. ἀντὶ τοῦ pee σαφῆ καὶ ἐκτιϑέμενα. — c. à δὲ 

.1—5 sch. Ασ. Ran. 968. — Thom. 136, 18: . 4ύο. Κόκνοι 
ἐγένοντο, ὁ μὲν Ἄρεος υἱὸς ὁ ἐν. Θετταλίᾳ τοὺς παριόντας λοχῶν 
καὶ ἀποκτείνων, καὶ βουλόμενος ταῖς κεφαλαῖς ναὸν ἀνεγεῖραι 
τῷ πατρὶ, ὃν Hee ἀπέκτεινεν' ὁ δὲ Ποσειδῶνος, ναῦς ἔχων 
καὶ συμμαχῶν τοῖς Τρωσὶν, ἱστάμενος ἐν στενῷ τῆς ἐκεῖ ϑαλάοσ- 
σης καὶ οὐκ ἐῶν τοὺς Ἕλληνας ἀποβῆναι, ὃν ̓ ἈἈχιλλοὺς ἀπέκεεινεν, 

6 sch. Ασ. Ran. p. 681 Dà. 8 Secuioe ad ye i18 

8 διατεθέντα E — 6—11 cfr. Thom. 187, 7 9 ̓Ἡμαϑίων 
BD 10 ᾿ἡχιλέξως B 11 riv] τῶν B^ | ἀπελασίαν E 18 ἐκεῖ 
corruptam, om. Red. 18.19 φαρέτρας Qr: ̓φαρέτρηρ. 21 φα- 
ρέτρανυν 2424 φωνάντ᾽ ἀσυνεξοῖσιν ἔν 

ΆσΒΟΣ, [5 PINDARUM ed. Drachmann. T 
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᾿Αρίσταρχος oUte: διάδηλά φησιν ὃ Πίνδαρος τοῖς Gvveroig 
τῶν ἀνθρώπων εἶναι, εἰς δὲ τὸ κοινὸν ἀγόμενα ἑρμηνέως 
χρήζειν τοῦ σαφηνίέξοντος αὐτὰ, ὡς οὐ πᾶσε καταδήλως 
φράξων᾽ ὥστε τοῖς μὲν σοφοῖς σοφὰ διαλέγεσθαι καὶ μὴ 
ἔκϑεσμα, τοῖς δὲ ἰδιώταις μὴ κατάδηλα γίνεσϑαι. ἃ. τινὲς 5 
δὲ ὅτε πολλὰ ἔχων λέγειν, εἰς τὸ πάντα εἰπεῖν καὶ διατί- 
ϑεσθαι προσδεῖται ἑρμηνέων ὡς Ὅμηρος (B 488)" πληϑὺν 
δ᾽ οὐκ ἂν ἔγωγε μυϑήσομαι. 

ῦὉ0  152e. φωνάεντα: φωνὴν ἀφιέντα παρὰ σοφοῖς καὶ 
σαφῆ. 

ΒΟΟΘΕΟ 1ὅ88. ἐς δὲ τὸ πᾶν ἑρμηνέων χατίξει: εἷς δὲ τὸ 
κοινὸν καὶ εἷς τοὺς πολλοὺς καὶ χυδαιοτέρους ἐρχόμενοι 
ἑρμηνείας χρήζουσιν. Ὁ. ἤτοι περὶ τῶν ποιημάτων ἑαυτοῦ 
διαλέγεται" οἷδε γὰρ ὅτε πολλῇ ἱστορίᾳ κέχρηται καὶ σχήμα- 
σιν ἐξηλλαγμένοις καὶ φράσει ποικίλῃ ἔχει γὰρ ὑπερβατὰ 15 
πολλά. τὰ ποιήματα οὖν μου, φησὶν, ἑρμηνέων ott. 
e. οἷον, οὐδέν ἐστιν ὃ μὴ χρῇξει ἑρμηνέων" αὐτὸς γὰρ οὐ 
δύναται διὰ τὸ πλῆϑος ἐξειπεῖν πάντα. ὅμοιον δέ ἐστι 
τῷ (B 488) 

πληϑὺν δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω. 30 
A 154a. ὃ πολλὰ εἰδώς: Ó τῇ φύσει πολύπειρος καὶ 
εὑρετικὸς, οὗτός ἐστίν Ó τῷ ὄντι σοφὸς. καὶ μὴ πάντα δι- 
δακτὰ ἔχων. 

BcpEQ — 154b. σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδώς: ὃ λόγος γνωμικός᾽ καί 
φησι, σοφός ἐστιν ὁ πλεῖστα ἐπιστάμενος ἐκ φύσεως, ὃ φύσει 35 
πρός τι ἔχων. τῶν γὰρ μανϑανόντων οἵ ἐκ φύσεως ἔμπειροι 
βελτίους, ἐπειδὴ καὶ πρεσβυτέρα τῶν μαϑημάτων φύσις. 
e. of. δὲ ἀπὸ μαθήσεως βουλόμενοι ἠχεῖν καὶ ἐκ πολλῶν 

19 

1 διάδηλα scripsi: διαγρ(άψας ) À cp. obscuro 2 ἀγο- 
μένην: b. 4 σοφὰ) σαφῆ Schroeder — 5 ἔκϑεσμα vitiosum ? || 
κατάδηλα À?: κατάδηλα λέγεσθαι A*^ 7 προσϑεῖσϑαι: ego 
11 ἐς δὲ τὸ πᾶν om. ΒΌ ἢ εἰς 0? — 18 χρήξουσιν post 18 πάντα 
C. praem. ἄλλως 18 ἑρμηνέως E 14 ὅτι) οὕτως E 
16 οὖν μου φ. CE: μου οὖν φ. DO οὖν φ. τὰ dy&k Bv 18 δό- 
ψαται B: δύναμαι Q. δύνασθαι CDE j| ὕμοιον --- 20 ὀνομήνω post 
108€ 2421 εἰδώς] εἰδὼς φυᾷ E 36 φησι om. Bv f πολλὰ Bv || 
φύσει CDEQ: φύσιν Bv 27 ἡ φύσις Βῦν | 
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συνείροντες, ὃν τρόπον καὶ of κεκράκται κόρακες xal μάτην 
φλυαροῦντες, ἀτελῆ καὶ περιττὰ καὶ ἀσύνετα φϑέγγονται 
πρὸς τὸν συνετὸν καὶ ϑεῖον ὄρνιν τοῦ Διὸς τὸν ἀετὸν 
ἀντιβοῶντες. ἀποτείνεταιε δὲ πρὸς τὸν Βακχυλίδην᾽ γέ- 

5 yove γὰρ αὐτῷ ἀνταγωνιστὴς τρόπον τινὰ καὶ εἰς τὰ αὐτὰ 
καθῆκεν. 

1578. κόρακες: olov, ὡς κόρακες πρὸς ἀετὸν ἀντι- A 
βοῶντες, οὕτως ol μαϑόντες πρὸς τὸν φύσει σοφόν. αἰνίτ- 
verat Βακχυλίδην καὶ Σιμωνίδην, ξαυτὸν λέγων ἀετὸν, 

19 κόρακας δὲ τοὺς ἀντιτέχνους. b. τοὺς εὐφυεῖς ἀετοῖς 
παραβάλλει, τοὺς ἀφυεῖς κόραξιν. τὸ γὰρ γαρύετον δυικὸν 
οὐκ ὀρϑῶς κεῖται» οὐδὲ τηροῦσι πάνυ τὸ τοιοῦτον oL ποιη- 
ταὶ οὗτοι. 104 

158a. ἄκραντα γαρύετον: of φύσει χρώμενοι λαμ- BCDEQ 
15 προί᾽ οὗ δὲ μαθόντες ἄκραντα γαρύειν ἧσσονές εἶσι τῶν 

καϑ᾽ αὑτοὺς ὅ τι δήποτε μαϑόντων ἢ ἐπισταμένων. — b. τὸ 
[93] γαρύετον κακῶς" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ δυϊκοῦ βούλεται ἡ 
λέξις, οὐδὲ ὑπὲρ δύο κοράκων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ πολλῶν. ὁ. ὥσπερ 
κόρακες πρὸς ἀετὸν φιλονεικοῦσιν, οὗ διδακτοὶ πρὸς τοὺς 

40 φύσει αὐτοδιδάκτους. αἰνίττεται δὲ εἰς Σιμωνίδην. 1605 8Ὲ 
ἃ, εἰ δέ πως εἰς Βακχυλίδην καὶ Σιμωνίδην αἰνίττεται, 00 

καλῶς ἄρα ἐξείληπται τὸ γαρύετον δυικῶς. καὶ οὕτως ὄν- 
τως ἔχει ὁ λόγος. 

160a. σκοπῷ τόξον: μεϑέλκων ξαυτὸν ἐπὶ τοὺς iy- A 
:5 κωμιαζομένους φησίν᾽ ἐπὶ τὸν σκοπὸν ἐπίτεινον τὸ τόξον. 

11 Gregor. Cor. p. 218 δ. 

6 κωθῆκεν BCE: x. αὐτός Ὁ x. αὐτόν Q x. αὑτόν Gb 
7 ἀετὸν AP: ἀρετὴν A** 7.8 fi. ἀντιβοῶσιν 10 ἀετοὺς: 
Gerhard 11 παραβάλλει ego (παραβάλλων Gerhard): περιβάλ- 
λων || fü. γὰρ del. (cfr. 17. 22) 14 λαμπροὶ ---- 16 ἐπισταμένων 
om.D 15 γαρύοντες cj. Mommsen suppl. p. 84 (γαρύον" Q**) 

17 δὲ BCE: γὰρ DGO;.seclusi ̓  κακῶς BCE: κακῶς λέγου- 
σιν Tini D κακῶς τινες λέγουσιν εἰρῆσϑαι GO | οὐδὲ BE: 
οὐ CD 19 φιλονεικοῦσι πρὸς ἀετὸν Β 20 αἰνίττεται δὲ 
sig Z. om. DO 22 τὸ GO: τὸ γὰρ D 24.26 ἀπὸ τῶν ἐγ- 
κωμιαζομένων: ego ὁ το υκν σε κι ohh 

""*enole Ὁ 
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BDEQ — 160b. ἔπεχε νῦν σκοπῷ: μεϑέλκων favióv gnam 
ἐπὶ τὸν σκοπὸν στῆσον τὸ τόξον. i&iE 

ΒΦῷεο 1600. ἔπεχε νῦν σκοπῷ: ἐπέστρεψε τὸν λόγον πρὸς 
ξαυτὸν καί φησιν ὅτι, ἐπάνελϑε εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς σον σκο- 
πὸν καὶ τὴν σπουδὴν τὴν περὶ τοὺς Θήρωνος ἐπαίνους. s 
δι᾿ ὕλου δὲ τὴν τοῦ τόξου ἐφύλαξε τροπήν. ἃ. τὸ δὲ 

᾿τένα βάλλομεν. τίνα ἔχομεν ϑαυμάσαι ἐκ τῆς ἰδίας δια- 
νοέας. 100»Ὲ 

BCDEQ 161a. τένα βάλλομεν, δηλονότι σκοπόν; τὸν νικη- 
φόρον. μήποτε δὲ βέλτιον ἀκούειν σκοπὸν. τὴν ̓ Ακράγαντα. 10 
καὶ γὰρ ἐπιφέρει" ἐπί τοι ᾿Ακράγαντι τανύσαις. — b. ἐκ 
δὲ τούτου σημαίνει τὸν εὔκαιρον καὶ εὔστοχον λόγον. 

A 1628. ἐκ μαλϑακᾶς: ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν μαλϑακὴν φρένα, 
ἐπεὶ παρέβαλε τῷ τόξῳ καὶ τοῖς βέλεσι τὰ ποιήματα, κατὰ 
μέρος, f ἕνα μὴ ἡ ἐκ τραχύτητος, ἐκ προσηνοῦς φησι φρενὸς 15 
τὸν ὕμνον ἀφεϑήσεσϑαι. 166 

BCDEQ — 162b. ἐκ μαλϑαπκᾶς αὖτε φρενός: τοῦτο εἶπε ϑερα- 
πεύων τὸ σχληρὸν τοῦ λόγου. τὸ γὰρ ἀπὸ τόξου βάλλειν, 
ὥς φησι, δύσφρονός ἐστι κατὰ τοῦ βαλλομένου͵ ο. τῆς 
[οὖν] προσηνοῦς καὶ οὐ πολεμικῆς διανοίας. 18650 30 

B€ 168. (εὐκλέας:) τοὺς ἐγκωμιαστικοὺς ὕμνους. 
A 164a. ἱέντες; ἐπί τοι: ἐπὶ σκοπὸν τὴν ̓Ακράγαντα τείνας 
τὸ τόξον μεϑ᾽ ὅρκου λέξω τὸ ἀληϑὲς καὶ ἀποφανοῦμαι. 160 

BDEQ ᾿ 164b. ἐπί τοι ᾿ἀκράγαντι τανύσσαις: τοῦτο ὡς ἐν 
συννοίαᾳ γενόμενος καὶ μαϑὼν rivo ὀφείλει ἐγκωμιάσαι φησίν, ss 
ὅτι ἐπὶ τῇ ᾿Ακράγαντι τῇ πόλει τοῦ Θήρωνος λέγει͵ τὸ τόξον, 
ὅ ἐστι τὸν λόγον, τεένειν. 

1 σκοπᾷ Ὀθ: om. B σκοπῷ τόξον E 2 στῆσον ego (A): 
στῆσα D ἔστησα BEv ἔστησε 8 ἔπεχε νῦν σχοπῷ B(C): 
ἄλλως ἔπεχε E ἄλλως DQ || ἐπέστρεψε B: ἀπέστρεψε ὅ περὶ 
τοὺς Θήρωνος B: sig τοὺς περὶ Θήρωνος (-r« C) C(D)Q εἰς τοὺς 
τοῦ Θήρωνος E ^ 6 τὴν om. E; τὸν οὐ τρόπον Ὁ Scbroeder 
9 τίνα --- σκοπόν om. C | σκοπόν om. Da 10 v)» BC: τὸν 
DEO 11 τανύσαις C: τανύσσαις BDO νίκαις Ε 12 σημείω- 
σαι Qb 18.14 ft. ἀντὶ τοῦ ἐπιεικοῦς. μαλθϑακᾶς φρενός: 
ἐπεὶ κτλ. 18 βαλεῖν Βν 19 φασι DO 20 οὖν seclusi 
22 τὴν ἢ: τὸν 28 λέξω ego: λέγων A: λέγω b | καὶ del. 
Ma Ὁ. 3e 26 τοῦ "Axodyoyrog DO! ᾿ - 
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166a. αὐδάσομαι μεϑόρκιον: ἀποφανοῦμαι usO" A 
ὅρκου τὴν ἀλήθειαν, ὡς μήτε μεγαλοφρονέστερον μήτε εὐερ- 
γετικώτερον μήτε συνετώτερον ἀπὸ ἑκατὸν ἐτῶν ἐνηνοχέναι 
μᾶλλον Θήρωνος ἄλλον τινά. Ὁ. ἄλλως᾽ ὄμνυμι ÓOgxov 

5 ἀληϑέστατον, μήτε εὐεργέτην ἀπὸ ἑκατὸν ἐτῶν γενέσϑαι μήτε 
μεγαλόψυχον .... ἀλλὰ φϑόνος τις ταράξαι βουλόμενος 
ὕβριν ἐπήνεγκεν οὐ δικαίως αὐτῷ. λέγει δὲ τὴν ἔριν τὴν 
πρὸς τὸν ἀδελφὸν γενομένην. 6. καὶ φιλικὸν ἄνδρα καὶ 
μεταδόσεε χρημάτων εὐεργετικώτατον λέγει τὸν Θήρωνα. 

19 — 166d. αὐδάσομαι ἐνόρκιον: λόγον ὄμνυμι ἔνορκον BDEQ 
καὶ ἀληϑέστατον᾽ | fva δείξῃ τὸ πιστὸν ὧν λέγει" περὶ BCDEQ 
γὰρ ὧν τις πέποιϑεν, ὕρκοις διισχυρέζεται. τί δέ, φησιν, 
ὄμνυμι; μή τινα πόλιν ἄλλην πρὸ ὅλων ξκατὸν ἐτῶν τεκεῖν 
τοιοῦτον ἄνδρα, μηδὲ ἄλλον εἰς εὐεργεσίαν τῶν φίλων πρό- 

is χείροὸν ἢ πρὸς ἐπίδοσιν χρημάτων ἀφϑονέστερον τοῦ Θή- 
Qovog. 1789 C i78! EQ 

166e. αὐδάσομαι ἐνόρκιον: ᾿Δἀκράγας πεντηκοστῇ CDEQ 
Ὀλυμπιάδι ἐκτίσϑη, ὁ δὲ Θήρων ξβδομηκοστῇ ἕκτῃ ἐνίκησε. 
γίνεται οὖν τὰ μεταξὺ ἀπὸ τῆς κτίσεως ἕως τῆς Θήρωνος 

80 νίπης QU ἔτη. ὁ δὲ Πίνδαρος τῷ ἀπηρτισμένῳ ἀριϑμῷ 
ἐχρήσατοι — f. “Ἕλληνες δὲ κτίξζουσιν ᾿Δκράγαντα. κ΄. ἐξ 
οὗ, φησιν, ἐκτίσθη ἡ πόλις τῶν ᾿Ακραγαντίνων, οὐκ ἄλλος 
ἐγένετο ὅμοιος Θήρωνε, εὐεργετικὸς καὶ συνετὸς καὶ μεγα- 
λόφρων οὕτως. 1668 0 

1.6 168. ἑκατόν γε ἐτέων: λέγεται τὴν ᾿Ακράγαντα πεντη- A 
κοστῇ Ὀλυμπιάδι ἐκτίσθαι, ἐκεῖθεν δὲ ἄχρι τῆς Θήρωνος 
νίκης ἔτη εἶναι ἑκατὸν ἐν Ὀλυμπιάσιν κε΄" γίνονται δὲ πρὸς 
ταῖς ν΄ Ὀλυμπιάσιν o&. ἐνίκα οὖν og^ κέχρηται οὖν τῷ 
ἀπηρτισμένῳ ἀριϑμῷ εἰπὼν γ΄. 

4 μᾶλλον ante b εὐεργέτην irp. Schneider 10 λόγον] om. 
06 ad 1. rettulit E 11 ἔφα] λόγον E?" 14 ἄλλων E || μᾶλλον 
suppleri iub. Oxonn. 18 ος΄ ἃ (s add. rubr., corr. ft. ex ὃ); 
cfr. pap. Oxyrrh. CCXXII, 1, 18: o CEP of Dog ἢ ot b 
19 τῆς (9lt.) CD: τοῦξθ — 20 τῶν ἀπηρτισμένων E (o0 »rà ἀπηρτ. 
Bergk; sed cfr. sch. A B 649 22 οὗ DQ: οὗ δὲ CE || φησιν 
C: φασιν D(E)QO 246 λέγει scrib.? || τὴν b: τὸν 26 ἐκτύθε- 
6901: Gerhard — 27 Ὀλυμπιάδ(): Sehneider —— 28 o$»] δὲ qj. 
Schneider || ος΄ Gerhard: ἐς’ || ov] δὲ cj. b | {οὐ τῷ &xnor. Berg 
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A 118. ἀλλ᾽ alvov ἐπέβασε κόρος: ἀλλὰ τὸν ἔπαινον 
κόρος ἐπέβη καὶ ὕβρις ἄδικος" κορεσϑέντες γάρ τινες τῶν 
ἀγαθῶν αὐτοῦ αὐτοὶ κατ᾽ αὐτοῦ ἐγένοντο. προσαγανακτῶν 
δὲ ταῦτά φησι διὰ τὸ sig ἕνια τὸν Θήρωνα ἐλαττωϑῆναι., 
τύχαις χρησάμενον οὐκ ἐπιτηδείαις. — b. ἄλλως ὅτι κατα- 5 
κορεῖς γίνονται οὗ ἄνθρωποι τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις τῷ 
φϑόνῳ. ἔστι δὲ καὶ παροιμία (Par. Gr. I, p. 308. II, p. 218. 
714): τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν. — c. ὃ κόρος τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν τῶν μάργων τῶν ϑορυβῆσαι ϑελόντων ἐπέβη τῷ τοῦ 
Θήρωνος ἐπαίνῳ, κρύψιν ϑέλων ϑεῖναι τοῖς τῶν ἀγαϑῶν 1e 

C ἔργοις. 
BcDEQ 1178, ἀλλ᾽ αἶνον ἐπέβα κόρος: τὴν ῳὡδὴν ταύτην 

ἔγραψεν ὁ Πίνδαρος τοῦ Θήρωνος πολεμοῦντος διὰ τὴν 
πρὸς “Ἰέρωνα κηδείαν. — e. κόρος δὲ, ὕβρις μετὰ ἀδικίας. 
f. τὸ χαριστικόν, φησι, τοῦ Θήρωνος ἐπέβησε πολλοὺς εἰς 16 
ὕβριν, δηλονότε αὐτοὺς προηγάγετο]" ἐπεὶ of προδιδόντες 
αὐτὸν “Ἰέρωνε φίλοι ἦσαν. δύναται δὲ τοῦτο καὶ εἰς τοὺς 

BDEQ περὶ Κάπυν τείνειν, οἱ | ἐπεστράτευσαν αὐτῷ, μὴ ὑπομέ- 
vovreg αὐτὸν ὁρᾶν οὕτω λαμπρὸν ὄντας ἐπέβη οὖν τῷ 
Θήρωνος ἐπαίνῳ ὁ φϑόνος ὑπαντήσας οὐ κατὰ δίκην οὐδὲ 530 

BCDEQ ὃν δεῖ τρόπον. ν΄. ἄλλως" Κάπυς καὶ [Ἱπποκράτης | Θή- 
ρῶνος ἦσαν ἀνεψιοί. οὗτοι πολλὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ εὐεργετηϑέντες 
ὡς ἑξώρων ηὐξημένην αὐτοῦ τὴν τυραννίδα, φϑονοῦντες 
πόλεμον ἤραντο πρὸς αὐτόν᾽ ὁ δὲ συμβαλὼν αὐτοῖς περὶ 
τὴν [Ἱμέραν ἐνίκησε. 1€ 25 

BDEQ 178}. ἐπέβα κόρος: τὸν ἔπαινον, τὴν δόξαν τοῦ 

8 αὐτοὶ] ἀχάριστοι ὥσπερ ἀγανακτῶν Gerhard ᾿ 
6 ἄνθρωποιΪ ἀγαϑοὶῦ 8 τίκτει γὰρ κόρος ὕβριν. ὁ κόρος 
ego: κόρος ὕβριν τίκτει γὰρ ὁ κόρος À κόρος ὕβριν τίκτει. ὁ 
γὰρ κόρος Gerhard τίκτει τοι κόρος ὕβριν. ὁ γὰρ κόρος Ὦ τίκτει 
κόρος ὕβριν. καὶ ὁ κόρος Schneider 9 μάργων Bergk: ἀργῶν 

16 τὸ CEQ: τὸ δὲ (δὲ ex corr.) B καὶ D ἢ χαρακτηριστικόν 
B || ἐπέβησε πολλοὺς BE: om.  ἐπεβήσαν πολλοὺ DO 16 δη- 
λονότι — προηγάγετο seclusi ἢ προσηγάγ. E προηγάγετε DG 
18 ol — 19 ὄντα om. D 18 of] οἷον Ε 19 οὕτως ὁρᾶν Bv 
21--- cfr. Thom. 143, 9 24 ἤρξαντο D 24. 95 περὶ τὴν 
ἱμέραν (et ἱμέρον) B: περὶ ἡμέραν C περὶ ἱμέραν D περὶ ἣν 
ἡμέραν E παρὰ ἱμέραν ἃ 26 11 ἀλλ᾽ αἶνον ἐπέβα κόρον D 
ei praem. ἄλλως ἢ ᾿ 
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Θήρωνος. κόρος δὲ ὕβρις. 1. ἄλλως". τοῦτο ὥσπερ ἀγανακ- BCEQ 
τῶν ἐφ᾽ οἷς ἀδίκως λελύπηταί φησιν ὁ Πίνδαρος. καί 
φησιν ὅτι, ἀλλὰ τὸν ἕπαινον τοῦ Θήρωνος ἤδη ἐπέβη κόρος, 
ἀντὶ τοῦ ἱκανῶς ἤδη φϑονηϑεὶς ἐπὶ τοῖς ϑαύματος ἀξίοις. 

5 [αἰνίττεται δὲ τὴν γενομένην αὐτῷ πρὸς ᾿Ιέρωνα ἔχϑραν. BCDEQ 
116 B 116 Ὲ0 k. ἄλλως᾽ διὰ τὴν μάχην τὴν πρὸς “Ἰέρωνα ()Ε0 
ἕνεκα Πολυζήλου. ἐκβληθέντα γὰρ αὐτὸν ὑπὸ 'légovog ἀπὸ 
Συρακουσῶν ὑπεδέξατο ὃ Θήρων. δι. «n. EQ 118 C 

1731. (alvov:) τοῦτο αὐτὸ τὸ τῆς εὐδοξίας ἀγαϑόν. EQ 
10 166^ EQ 

174a. (οὐ δίκᾳ avvavróusvog:) o) δικαίως συναν- Bt! 
τήσας καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ γεγονώς. | 

175. ἀλλὰ μάργων: ὑπὸ γὰρ μανιωδῶν τινῶν καὶ BCDEQ 
ἀνοήτων ἐφθονήϑη. αὐτὸ τοῦτο ϑορύβῳ τινὶ καὶ ματαίᾳ 

15 φλυαρίᾳ κρύψαι καὶ σβέσαι βουληϑέντων., τὸ ἐκ τῶν καλ- 
λίστων αὐτοῦ ἔργων ἀγαϑόν. 1188 

176a. λαλαγῆσαε: φλυαρῆσαι. λέγειν vi φϑόνου iyó- A 
μενον. — b. ἢ ϑορυβῆσαι, ἀπὸ τοῦ λαλεῖν. 
|. 176c. τὸ λαλαγῆσαι ϑέλων: λαλαγῆσαι λέγει τὸ BCDEQ 

30 ϑορυβῆσαι τῷ λόγῳ. 
176d. (λαλαγῆσαι:) ταράξαι. ϑορυβῆσαι. Be! 
176e. (ϑέλων:) ὃ κόρος. | pe! 
1778. ζκρύφιον:) ἡ λέξις ἐνίοις λέγεται χωρὶς τοῦ ΤΑ 

ἀρσενικῶς. — b. ὃ δὲ βούλεται λέγειν ἔστι τοιοῦτον τοῖς 
5 τῶν καλῶν ἀνδρῶν ἀγαϑοῖς ἔργοις ἀφανισμὸν ϑέλων παρα- 

σκευάσαι. | 
174b. (οὐΐδ δία. 1770. ζκρύφον!:) κρύψιν xol (D)EQ 

ἀφανισμόν. 
111 ἃ. κρύφιον: ᾿Αρίέσταρχος χωρὶς τοῦ € γράφει BCDEQ 

τοῦ .... (lac) E 29 χρύφιον B(C): om. ἢ ἃ κρύφιον --- γρά- 
φει om. E (lac) 
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κρύφον, καὶ. ἀποδίδωσι κρύψεν᾽ ὃ κόρος κρύψιν ϑέλων [xol 
ἀφανισμὸν] ϑεῖναι τοῖς τῶν ἐσθλῶν καλοῖς. καὶ ἡ ἀντί- 
στρόφος δὲ οὕτως ἀπαιτεῖ. 1168 zu 2 

A 178a. ἐπεὶ ψάμμος: ἐπεὶ δὲ μετρεῖν ψάμμον ἀδύνα- 
| τον, καὶ τὰς εὐεργεσίας τοῦ Θήρωνος μετρεῖσθαι ἀδύνατον, 5 
BCDEQ 178}. ἐπεὶ ψάμμος" παραβολικῶς" λέγει γὰρ. ὥσπερ 

3: ψάμμος οὐκ ἂν ἀριϑμῷ περιληφϑείη, οὕτως ἀμέτρητος 
Θήρων ταῖς εὐποιέαις. 17* EQ 

Ὁ ὕμνου τῷ Θήρζωνι τέλος). ᾿ 
EPQ τέλος Θήρωνος ᾿Δπραγαντίνου. . 1 

. Seholia in Olympioniearum carmen III. 

AC Τῷ αὐτῷ ἅρματι ϑεοξένια. 
BDEQ ' TG αὐτῷ εἰς ϑεοξένια. 158 
BDEQ Τοῦ τρίτου εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων 
DEQ ἐννέα, καὶ ἡ ἐπῳδὸς κώλων ἐννέα. | τὸ α΄ ἐγκωμιολογικὸν 
EQ δίμετρον καταληκτικόν. | τὸ B προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατά- 15 

ληκτον ἐκ τοῦ ἀπὸ μείζονος καὶ χοριάμβου. τὸ γ΄ προσο- 
διακὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον (ἐκ τοῦ ἀπὸ μείξονος (xal) 
χοριάμβου καὶ ξξῆς ὁμοίως ἀπὸ μείξονος ἰωνικοῦ.ι͵ τὸ δ΄ 
προσοδιακὸν (δίμετρον» ὑπερκατάληκτον (ἐκ τοῦ ἀπὸ μεί- 
ξονος ἰωνικοῦ (xol) χοριάμβου καὶ συλλαβῆς. τὸ ε΄ προῦ- 30 

1 κρυφὸ C 1.23 καὶ ᾿ἀφανισμὸν om. CDEQ; seclusi 
2 ἐσλῶν B | κακοῖς Q*^v 4 ἀδύνατον AP*: ἀμέτρητον δύνα- 
τον A* 6 γὰρ ὥσπερ ΒΌΕΏ: ὥσπερ γὰρ C 7 παραλειφϑ. 
D περιλειφϑ. ΕΞ 9 post Θήρ abscissa charta D [10 τέλος 
E: ὕμνου τέλος PQ 12 inscr. repet. E τῷ αὐτῷ στησιχόρεια 
sig 9:05. 0 18 καὶ BE: καὶ ἡ DO | ἀντιστροφὴ ΒΒ 14 xol — 
ἐννέα om. EQ || ἐπῳδ(ὸς) B: ἐπῳδὴ ὁμοίως D — 15 καταληκτικόν 
Q: x. ἐκ τοῦ ἀπὸ ὮὉ ἀκατάληκτον Exv(ov) ἀπὸ μείζονος καὶ χορι- 
ἄμβου E || προσοδικὸν EQ ubique 16 ἐκταπὸ E | καὶ om. 
Q ᾿ 17 δίμετρον Ev || supplevi 18 καὶ --- ἰωνικοῦ om. ἃ ἢ 
ἰωνικῆς E 19 δίμετρον suppl. Tzetzes || ἐκ τοῦ addidi 
20 ἑωνικοῦ om. E | x«à addidi | yog. καὶ συλλ. om. 8 || συλλαβῆς 
scripsi: ἑξῆς E 



Olymp. II 177 — Olymp. III 1 105 

οδιακὸν ἐῤέμετρον καταληκχτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς (xal χορι- 
ἄμβου καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάττονος. τὸ ς΄ ἰαμβικὸν πεν- 
ϑημιμερές. τὸ ζ΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ η΄ 
ὅμοιον τῷ α΄ τῆς στροφῆς. τὸ 9' Στησιχόρειον. 

δ καὶ. 7 ἐπῳδὸς κώλων 9'. τὸ α΄ τροχαικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον. [ τὸ β΄ δακτυλικὸν πενθημιμερές. τὸ γ΄ προσ- (D)EQ 
οδιακὸν τρίμετρον παταληκτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς (xal? χορι- 
άμβου καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος. τὸ δ΄ ἰωνικὸν ἀπὸ 
μείζονος δίμετρον ἀκατάληχτον. τὸ ε΄ προσοδιακὸν δίμετρον 

10 ἀπὸ χοριάμβου καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος. | τὸ ς΄ ὅμοιον EQ 
τῷ α΄ τῆς στροφῆς. τὸ ζ΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ η΄ δακτυ- 
λικὸν πενθημιμερές. τὸ 9΄ Στησιχόρειον ὁμοίως τῷ ϑ΄' τῆς 
στροφῆς. 

Θεοξένια. ϑεοξενίων ἑορταὶ παρ᾽ "Ἕλλησιν οὕτως ἐπι- A 
15 τελοῦνται κατά τινας ὡρισμένας ἡμέρας , ὡς αὐτῶν τῶν 

ϑεῶν ἐπιδημούντων ταῖς πόλεσιν. ἄγοντος δὲ Θήρωνος τὴν 
ἑορτὴν τῶν “ιοσκούρων καὶ Ἑλένης ἠγγέλθη ἡ νέκη" διὸ 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἄρχεται. 

18 Τυνδαρέδαις: ξητεῖται τί δήποτε ὁ Πίνδαρος A 
30 Ὀλυμπικὸν ὕμνον γράφων εὔχεται τοῖς Διοσκούροις προση- 

νεῖς τῇ ὠδῇ γενέσθαι" ἐχρῆν yàg, εἴπερ ἄρα, Ἡρακλέα τὸν 
διαϑέντα τὸν ἀγῶνα κατακαλεῖσϑαι. ᾿Δρίσταρχος μὲν οὖν 
τὴν ἀπορίαν διαλύων τοὺς ϑεοὺς τούτους σφόδρα ἐν Axoá- 
γαντί φησι τιμᾶσϑαι. οὗ δέ φασι ϑεοξενίων ὄντων καὶ 

25 κπερλημένων τῶν Διοσκούρων εἰς τὰ ϑεοξένια τὸν Θήρωνα : 
νικῆσαι, ᾧ συγχρησάμενον τὸν Πίνδαρον εὔχεσθαι τοῖς 
Διοσκούροις. οὗ δὲ ὅτι Ἡρακλῆς ἀποϑεούμενος τούτοις 
ἐπέτρεψε τὸν ἀγῶνα, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Πίνδαρός φησι 

1 τροχαϊκῆς scripsi: τροχαικοῦ Ε ΣῈ τροχαίου Q || καὶ 
addidi 4. ἰαμβικὸν Q: Eig τὸν δίμετρον E ὅ ἐπῳδὴ ἢ 
7 χαταληκτιχὸν πρ. τρίμετρον (| πρ. δίμετρον ἀκατάληκτον E προσ- 
ὡδιακὸν τρίϊμετρον ἀκατάληκτον)] D[D] 7 &xà — 8 ἐλάσσονος 
E: ἀπ᾽ ἐλάττονος ἰωνικοῦ ἔχοντος τὸν πρῶτον πόδα τοῦ πρώτου 
ἰωνικοῦ (ἰαμβικοῦ θ) τρόχαιον qo T τροχαϊκῆς Scripsi: τρο- 
αἰκοῦ E || καὶ addidi 10 ὁμοίως E 16 ἐπιδημ. Preller 
riech. Myth. I, 212, 1: ἐκδημ. A ivómqu.Hartung 17 Ἑλένη: ὃ 

20 "'Olvymuexóv. b 21 εἴπερ om. b 28 ἐν b: uiv 
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(vs. 86). vj ᾿Δρισταρχείῳ ἀποδόσει ὁ Δίδυμος μᾶλλον προσ- 
τέϑεται. 

ΒΟΌΕΟ ib. Τυνδαρέδαις τε φιλοξεένοις ἀδεῖν: ὃ νοῦς" 
τὴν ἔνδοξον ᾿Ακράγαντα τιμῶν καὶ ἐν αὐτῇ τὸν ὕμνον τε- 
λειῶν καὶ ὀρϑῶν τὸν ἐπὶ τῇ τῶν Ὀλυμπίων νίκῃ, ὅστις s 
ὕμνος ἄωτόν ἐστε καὶ κόσμος τῶν ἀκαμαντοπόδων ἵππων 
τοῦ Θήρωνος, εὔχομαι ἀρέσαι τοῖς τε Διοσκούροις καὶ τῇ 
Ἑλένῃ. διὰ τί δὲ τούτοις εὔχεται ἀρέσαι; διὰ τὸ εἰς ϑεο- 
ξένια γράφειν. ἀντέστραπται δὲ ἡ τάξις, καὶ δοκεῖ τῇ συγ- 
χύσει ἀσάφειαν εἰργάσϑαι᾽ ἐπεὶ ἡ ἀκόλουϑος ἑρμηνεία οὔ- τὸ 
vOc ἐστί᾽ κλεινὰν ᾿ἀκράγαντα γεραίρων, Ὀλυμπιονίκαν ὕμνον 
ὀρθώσας Θήρωνος ἀκαμαντοπόδων ἵππων ἄωτον, εὔχομαι 
ἀδεῖν Τυνδαρίδαις τε φιλοξένοις καλλιπλοκάμῳ ϑ᾽ Ἕλένα. 18 

BcbEQ 1}. Τυνδαρέδαις τε φιλοξείνοις ἀδεῖν: οὗ Διόσ- 
κουροε κατὰ ἐντολὴν Ἡρακλέος διατεϑειμένοι τὸν Ὀλυμπι- 15 
ακὸν ἀγῶνα ὡς ἐνομοθέτησεν ἩΗρακλῆς᾽ τούτοις γὰρ εἰς 
ϑεοὺς ἀναχωρῶν Ἡρακλῆς τὴν τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων 
φροντίδα καὶ ἐπιμέλειαν ἐνεχείρισεν. οὗτοι ἀφ᾽ ξαυτῶν 
ἐπενόησαν πανήγυριν ϑεοξένια παρὰ τὸ δοκεῖν τότε ξενίξειν 
τοὺς ϑεούς. ϑύοντος οὖν τοῦ Θήρωνος εἰς ϑεοξένια, ἐν 90 
τοσούτῳ ἠγγέλϑη αὐτῷ καὶ ἑτέρων αὐτοῦ ἵππων νίκη, καὶ 
εἰς τοῦτο φράφει ὃ ποιητής. — d. ζητεῖται δὲ διὰ τέ μὴ Διὶ 
ηὔξατο, c οὗτος ὁ ἀγὼν ἀνάκειται, ἢ Ηρακλεῖ τῷ κατα- 
βολεῖ, ἀλλὰ Διοσκούροις. καὶ φαμὲν πρῶτον ὅτι πρὸς τὸ 

1 τῷ Ἀἀρισταρχίῳ: b 8 1. om. C || re om. E || φιλοξ. ἀδεῖν 
om. B [[|φιλοξένοις E | ἄδειν D 6 ἄωτος Beck 7 ve om. B || 
Ζιοσκόροις BCE 8.9 ϑεοξένια DO: φιλοξένια ΒΕ φιλοξενίαν 

10 εἰργάσασϑαι Ὁ ἐργάσασθαι 11 ἐστί BCE: ἔχει 968 
18 Ἑλένῃ Ἐ(θοΡὉ) 14 l B (8.8. προοέμιον) et praem. 

ἄλλως E: ἄλλως CD. εἰς ϑεοξένια v || φιλοξένοις BE | ἀιδεῖν B 
14—92 cfr. Thom. 148, 17. Tricl. 149, 15 — 14.15 Διόσκοροι 

B(D)EO 15.16 Ὀλυμπικὸν E 18 οὗτοι B: οὗτοι δὲ 
19 μετενόησαν ΒΥ — 19.20 τοὺς θεοὺς ξονέζξειν DÜ) — 20.21 ἐν 
τοσούτῳ BD: ἐντὸς οὔτως CE 21 ἑτέρων V Thom. r: ἑὁτέρω- 
θεν hb (nescio unde 22 Διὶ B: Διὶ μᾶλλον ΟΕ Διὶ μᾶλλον 
οὗτος 6 θα 428 ἀγὼν] βασιλεὺς Ὁ 34 4Διοσκόροις etc. fere E || 
φαμὲν — p 107, 1 z«oóv] ὅτι D | x«l φαμὲν C0: φαμὲν Ε φαμὲν 
οὖν B || ὅτι πρὸς C0: πρὸς E ὡς B 
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παρόν εἶσιν αὐτοὶ oí διοικοῦντες τὸν &yüvoa' ἔπειτα ὅ ve 
Ζεὺς καὶ Ἡρακλῆς. ὁ δὲ ᾿Δρίσταρχός φησι παρὰ τοῖς 
“Δπραγαντίνοις διὰ τιμῆς εἶναι τοὺς Διοσκούρους, καὶ πα- 
volo ἔϑει καὶ νῦν αὐτοὺς χρῆσθαι. ὁ δὲ Δίδυμος ἴστορι- 

5 κώτερον λέγει καί φησι διὰ τὸ τὸν Θήρωνα ἄνωθεν ᾿Δργεῖον 
εἶναι" τιμῶνται δὲ κατὰ τὸ "Ἄργος καὶ τὴν Πελοπόννησον 
of Διόσκουροι. metr. B | 

6a. ὕμνον ὀρϑώσαις: τὸν ὕμνον τῶν ἵππων ἄωτον A 
προσηγόρευσεν ὡς ἄνϑος καὶ στεφάνωμα αὐτῶν. Ὅ. τὸ 

19 δὲ ὀρθώσας εἶπε μετενεγκὼν ἀπὸ τυϑεμένων ἀνδριάντων ἢ 
ἀγαλμάτων. — c. ἢ ὀρϑώσας καὶ ὑψώσας καὶ αὐξήσας τὸν AC 
ὕμνον. d. ἄωτον δὲ ἀντὶ τοῦ κόσμον αὐτοῦ καὶ στέφανον. € 

5e. ὑψώσας καὶ αὐξήσας ἐπινίκιον ὕμνον. || ge 
6. (ἄωτον:) ἀντὶ vod: κόσμησιν. pet 

15 1718. Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι παρέστα: οὕτω μοι παρ- BCDEQ 
ἔστη ἡ Μοῦσα, ἐὰν τοῖς Διοσκούροις &oíóm. Ὁ. ἢ, οὕτω 
μοι ἐρχέσϑω ἡ Μοῦσα, ὥστε ue Δωρίδε διαλέκτῳ νεοποίκιλον 
ἐξαγγεῖλαι ὕμνον. sc 0. ἄλλως" οὕτω γάρ που ἡ Μοῦσα gsicQ 
ἐπῆλϑέ μοι τὸ εἰς ϑεοξένια γράψαι. 90 | 

30 S8. νεοσέγαλον: νεοποίκιλον. σιγαλῶσαι γὰρ τὸ ἐπι- A 
ϑεῖναι ἐπὶ πᾶσι τὸν κόσμον. Ὁ. ἀμφιβάλλεται δὲ ὃ λόγος. 
ἤτοι γὰρ τοιοῦτόν ἐστιν᾽ οὕτω μοι παρέστη ἡ Μοῦσα, ἕνα 
τοῖς Διοσκούροις ἀρέσω᾽ 17), οὕτως μοι παρέστη ἡ Μοῦσα 
καὶ ἔρχεται ὥστε Δωρίδι διαλέκτῳ νεοποίκιλτον ἐπαγγεῖλαι 

35 ὕμνον. 6. πέδιλον δὲ κυρίως μὲν τὸ ὑπόδημα, νῦν δὲ τὸ 

20 Hes. σιγαλόεν, Ap. Soph. σιγαλόεντα. 

1 αὐτοί εἰσιν CD {|ἔπειτα — 2'Hoox4fjg om. D|| ὅ τε --- 2'Hoo- 
κλῆς al atram. B | ὕ τε BE: ὁ CQ ὅτι cj. Horn, post 'Hoe- 
κλῆς lac. ind. Locus nondum exped. vid. 8 Διοσκόρους BCE 

4 αὐτοὺς hb: αὐτὸν | χρᾶσϑαι Bv 6 Πελοπόνησον.ΒΕ 
11 ἢ ὀρϑώσας καὶ] ὀρθώσας ἀντὶ τοῦ C || τὸν A: τὸν ἐπί- 

ψικὸν Ὁ 15 ποι παρέστα om. CDO || ποι E: μοι Β 158q4. ofr. 
21sqq. 16.16 παρέστη ἡ DEO. (et A): παρέστηκε B πάρεστιν C 

16 éxv V: ἕνα A (22) 171 ἔρχεται À (24) || νεοποίκιλτον C (et A) 
18 ἐπαγγεῖλαι À (24) | ἄλλως om. B | που om. BC. 19 ἐπῆλθέ 

μοι B (evan.) ἢ: μοι ἐπῆλθε C || ϑεοξ[ένια γράψαι] Β absciss. 
20 νεοσίγηλ(ο») 21 ἐπὶ πᾶσι ,super omnia"? ^ 25 κυρίως 
μὲν ego: δοκῶμεν À λόγῳ μὲν Gerhard 
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μέλος. xà δὲ vindi) ἐπὶ τοῦ πεδίλου τέταχεν, ἵνα 'aivéco 
τὸ “Ζ“ώριον μέλος. ἃ. τουτέστιν ὅπως διοδεύσω διὰ τοῦ 
Δωρίον μέλους. 

BCDEQ — 8e. νεοσίγαλον τρόπον: νεοποίκελτον ἐπινοήσαντι 
ὑπόϑεσιν, τὸ γράψαι εἰς ϑεοξένια. Tc 

ΒΟΏΕΟ. 98. Zooío φωνάν: τρεῖς ἁρμονίαι, Δωρία, Φρυγία, 
“Δυδία. πεδίλῳ δὲ τῷ δυϑμῷς. Ὁ. ἀπὸ [δὲ] τοῦ περιέ- 

BCEQ χοντὸς τὸ περιεχόμενον. τὴν βάσιν οὖν εἶπε. — c. πρὸς τῷ 
CE RE μέλει ἐναρμόσαι | τὴν ἀγλαόκωμον φωνήν. γέγραπται 

ὠδὴ “ωριστί. 11E 14Q 
Be, * 9d. (πεδέλῳ:) và ῥυϑμῷ. 
A 10a. ἐπεὶ χαίταισι μέν: ἐπειδὴ ἐν ταῖς χαίταις τῶν 
ἵππων ἐπιζευχϑέντες ob στέφανοι ἀπαιτοῦσί μὲ τὸν ὕμνον 
αὐτοῖς προσφωνῆσαι, 0 ἐστιν ἀγλαόκωμον χρέος. ἐκώμαζον 
γὰρ ὑμνοῦντες τὴν νίκην. — b. τινὲς δὲ χαίταις οὐ τῶν 
ἵππων, ἀλλὰ τῶν μελλόντων στέλλειν τὸν κῶμον. 

BCDEQ. 106. ἀγλαόκωμον ἐπεὶ χαέταισι: χαίταις οὐ ταῖς 
τῶν. ἵππων διὰ τὸ νικᾶν, ἀλλὰ ταῖς τῶν μελλόντων στέλλειν 
τὸν κῶμον ὃν ἔμελλον ἄδειν. ἐκώμαξον γὰρ ὑμνοῦντες τὴν 
νίκην. καὶ οὐκ ἀπιϑάνως στοχάζονται, ὅτι f ἴσως εἰς Διοσκού- 
ριον ὁ κῶμος ἤγετο καὶ ἡ πομπὴ διὰ τὴν πρὸς τοὺς Ζιοσκού- 
ρους τοῦ Θήρωνος οἰκειότητα. 11Ε 

BCDEQ. 11. ξευχϑέντες ἔπε στέφανοι: ξευχϑέντες γὰρ οἵ 
στέφανοι ταῖς τῶν ἵππων ϑριξὶν ἀπαιτοῦσί μὲ τὸν ϑεοκατα- 
σκεύαστον ὕμνον τὸν ἐκ Μουσῶν. ὥστε πρὸς τὴν ποικιλό- s 
φωνον κυϑάραν καὶ τὴν ἡδεῖαν τῶν αὐλῶν ἠχὴν τοὺς ἐμοὺς 
εὐπρεπῶς ἁρμόσαι λόγους sig χάριν τοῦ «ἰνησιδάμον παι- 
δὸς Θήρωνος. σύμψαλμα δὲ τὸ γινόμενον. ie 00 

1 supplevi | zsóíov: b 4 νεοποίκιλον Bv 6 sq. cfr. Tricl. 
n? 16 | τρεῖς BDO: τρεῖς εἶσιν CE 7 δὲ om. CD; seclusi 
8 τὴν μετάβασιν D βάσιν E, om. τὴν 18 μὲ ego (ef. 24): μὲν 

14 ὅ A: ὅς || ἀγλαοκόμον | ἐγκωμίαξον: V 18 χαίταρ: V 
16 κῶμον V: ἵππον 11]. om. C | ἐπὶ DO || οὐ ταῖς BDO: 

αὐταῖς C οὖν ταῖς E — 19 κόσμον DO | ἤμελλον B || ἐκώμαξον 
— 90 νίκην om.D 20 δτοχάξεται DO — 20. 21 Διοσκούρους DO 

21 ἤγετο b: ἤδετο | τοὺς om. Bv 2428 1.7 ὁ δὲ vooc C | ἐπὶ BDE 
ἐπὶ, 6 | ξευχϑέντ »τερ ΒΕ: ἐπιξευχϑέντες CDQ — 28.24 οἱ στ. γὰρ 
DO 934 ue b: μὲν 27 Aivscióduov DU 2428 γενόμενον BÜü*v 

. 10 

15. 

Ὁ νι 



Olymp.IIl 8—17 - 109 

12a. (πράσσοντι:) ἀπαιτοῦσι. | Βδὶ 
12b. ϑεόδματον χρέος: ἢ τὸ ἀπὸ ϑεῶν μεριξόμενον, A 

ἢ τὸ εἰς ϑεοὺς μεριξόμενον. ' 
.120. ϑεόδιματον᾽ τὸ εἰς ϑεοὺς πεποιημένον. λέγει BE (c)0Q 

5 δὲ τὴν ὠδήν. ττῦὺ0 
142. τὴν ποίησιν ἐπέων ϑέσιν εἶπεν. 10 |^ EQ 
14b. ἀπὸ κοινοῦ τὸ πράσσουσιν. | . Bst 
16. συμμέξαι πρεπόντως: συμβαλεῖν τῇ λύρᾳ καὶ ABE DQ 

τῷ αὐλῷ τὸν Αἰνησιδάμου παῖδα Θήρωνα. 1500 
10 118. & τε Πίσα us γεγωνεῖν: ἧ ve Πίσα μὲ ἀπαι- BCDEQ 

τεῖ μὴ ἠρεμεῖν, ἀλλὰ ὑμνεῖν καὶ βοᾶν. b. ἢ τὸ ξξῆς BDEQ 
πράσσοντί με γεγωνεῖν. | 

170. γεγωνεῖν: προσυπακουστέον τὸ πράσσεε μὲ ix ACDEQ 
τοῦ προκειμένουί͵ ἃ. ἀπαιτεῖ τὸ ϑεόδματον χρέος. 

15 e. τὸ δὲ γεγωνεῖν of μὲν ἀπὸ τῆς γεγωνώς μετοχῆς βαρύτονον A 
Αἰολικῶς κλίναντες γεγώνειν ὡς ἀκούειν, γινώσκειν ἐκφέ- 
ρουσι᾿ γέγωνέ τε πᾶν κατὰ ἄστυ (9) 108). εἰσὶ δὲ οὗ ἀπὸ 
τοῦ γεγωνέω σχηματίζουσιν, ὥστε δεῖ περισπᾶν. — f. τὸ 
ἀπαρέμφατον (ἐνεστὼς» ἀντὶ συντελικοῦ φησι παρειλῆφϑαι 

40 τὸ ᾿γεγωνήσειν. 
170. τᾶς ἄπο: τῆς Ὀλυμπίας. —h. ἀφ᾽ ἧς δὴ Πίσης BcDEQ 

αἴ ἀπὸ ϑεῶν ἀπομεριζόμεναι [ἀοιδαὶ καὶ] dol ἐπὶ τοὺς 
ἀνθρώπους παραγίνονται. 1. ἐπὶ τοὺς νικῶντας [ἀνθρώπους ]. 

6 EM 891,27 1 Herodian. II 83, 8 

ὃ μεριξόμενον] ft. πεποιημένον (V) ὅ δὲ om. D — 6 ποίη- 
σιν E: ποίησιν δὲ || εἶπεν corr. in εἶστε et add. τὸν Αἰνησι- 
δάμου παῖδα Θήρωνα E (cfr. sch. 16) 8 πρεπόντως om. À 
9 αὐλῶν: αὐλῷ τῆς Ὀλυμπίας À (cfr. V 175) || 4ἱνεσιδάμον DO 

10.11 ἀπαιτεῖ BCE: ἀπὸ τοῦ DÜ 18 γεγωνεῖν Α: ἄλλως EQ 
ἢ Ὁ om. D | us V: μὲν Α 14 ὑποκειμένου DO || ἀπαιτεῖ AC: 
ἀπαιτεῖ ue DEO || 9eódumvov Υ 15 γεγωνὼς b: γεγὼς 
16 γεγωνεῖν A? 18 yeyovío b: γεγωνώς 19 suppl. b || 
συντελ(ικόν) | φασε b 20 τὸ γεγωνεῖν Ὁ τοῦ γεγωνῆσαι Ger- 
hard 241 sch. 17g om. € | l. om. BE || Πίσης  Πίσσης D: 
Πίσας BE .— 22 ἀπὸ BE: τῶν DO || μεριξζόμεναι BC || ἀοιϑαὲ 
xxl om. CDEGO. 28 ἐπὶ τοὺς νικῶντας ἀνθρώπους BE τοὺς 
νικῶντας C: ἀνθρώπους δὲ τοὺς νικῶντας DGO 
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A 18. ϑεόμοροι νίσονται: ἀπὸ ϑεῶν usoifóusvos καὶ 
παρεχόμεναι τοῖς νενικηκόσιν. εἰ μὴ γὰρ ϑεῶν προνοίᾳ 
νινήσῃ τις, οὐδὲ ἄδεται. | 
A . 19a. ᾧτινι κραίνων: τὸ ἑξῆς τοῦ ὑπερβατοῦ οὕτως" 
ᾧτινι ἀμφὶ κόμαις βάλῃ γλαυκόχροα κόσμον ἐλαίας ὑψόϑεν 
βλεφάρων ἀτρεκὴς λλανοδίκας Αἰτωλὸς ἀνὴρ Ἡρακλέους 
κραίνων ἐφετμὰς προτέρας. Ὁ. ἄλλως" τὸ ἑξῆς" βλεφά- 
ρῶν ὑψόϑεν᾽ οὕτως γὰρ ἐστέφοντο, ἐπὶ τοῦ μετώπου. 
᾿Δνακρέων (fr. 54): ἐπὶ δὲ ὀφρύσι σελίνων στεφάνους 9έ- 
μενοι. 

BCcDEQ 196. ᾧτινι κραίνων ἐφετμάς: ἀπὸ τοῦ πληϑυντικοῦ 
μετέπεσεν εἰς τὸ ἑἕνικόν. ἃ. τούτῳ, φησὶν, ἀκολουϑοῦσιν 
αἴ φδαὶ, ᾧτινι τελειῶν τὰς ἐντολὰς καὶ τοὺς νόμους τοῦ 
Ἡρακλέος ὃ δίκαιος καὶ ἀληϑὴς Ἑλλανοδίκης, ὃ 'Hisiog 
ἀνὴρ, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν τὸν στέφανον 
περιβάλλεε τὸν ἀπὸ τῆς ἐλαίας τοῦ κοτίνου. 

ΑΒεῖεει 20. προτέρας: ὅτι μετὰ τὸν Ἡρακλέα πάλιν Ἴφιτος 
A ἔϑηκε τὸν ἀγῶνα | τῶν Ὀλυμπίων, διὰ τοῦτο εἶπε προτέρας. 

BeélcoQ 2148. Ἑλλανοδίκαι καλοῦνται οἱ προτεταγμένοι τοῦ ἀγῶ- 
voc, ἐπεὶ μόνοις “Ἕλλησιν ἀγωνίζονται. 

A 21b. 22a. ἀτρεκής: ἀτρεχὴς (ζΕλλανοδίχας... .. 
Αἰτωλὸς ἀνήρ᾽ τοὺς) Ἑλλανοδίκας, μᾶλλον δὲ καὶ πάν- 
τας τοὺς Ἠλείους «Αἰτωλοὺς εἶπεν. οὕτως γὰρ ὠνομάσ- 
ϑησαν ἄνωθεν ἀπὸ Αἰτωλοῦ τοῦ Ἐνδυμίωνος, «1» διὰ 
τὴν Ὀξύλου sig Ἦλιν ἄφιξιν, ὥσπερ ᾿Ασκληπιάδης ἀξιοῖ. 
περὶ δὲ τοῦ τῶν Ἑλλανοδικῶν ἀρυϑμοῦ Ἑλλάνικός (vH 1,51) 

8 Athen. 15, 674 e. 19 EM 331, 90. Bekk. anecd. 
248, 32 | ; 

2 $500 b 8 νικήσαι b 6 ἀμφὶ κόμαις ego: ἀφικο- 
μένῳ 9 ἐπὶ δ᾽ ὀφρύσιν b || στεφά(νους) Α: στεφάνων Red. 
στεφανίσκους Athen. (et Eust. 1908, 60) στέφανον ΒΒ 11 ἐφε- 
τις, om. CDEO 18ὃ καὶ ego: κατὰ 14 Ἡρακλέους 00 
16 περιβάλῃ E 17 ὅτι À: ἐπεὶ B om. ΕἾ πάλιν om. BE 
18 ἔϑηκε Α: διέθετο BE 8530 ἐπεὶ --- ἀγωνίξονται om. B || ἐπεὶ 
C: ἐπὶ DO || μόνοι "“Ἑλληνες cj. b perperam n uat ptm eor- 
ruptum: δικάζουσιν (ἐδίκαζον Bekk. anecd., 21 supplevi; 
efr. δὰ p. 111, 8 24 suppl. b 
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φησι καὶ ᾿Αριστόδημος (FHG UI, 808)» ὅτε τὸ μὲν πρῶτον 
€B»...1B', τὸ δὲ τελευταῖον (^c τοσαῦται γὰρ αἵ τῶν 
᾿Ηλείων φυλαὶ, καὶ ἐφ᾽ ἑκάστης εἷς ἦν “Ἑλλανοδίκης. 

22b. Αἰτωλὸς ἀνὴρ ὑψόθεν: Αἰτωλὸς ἀντὶ τοῦ BCOEQ 
(5 λεῖος. Ὄξυλος γάρ τις, εἷς τῶν Αἰτωλῶν, ἡνίκα ἐπὶ τὴν 

Πελοπόννησον oí “Ηρακλεῖδαι ἠπείγοντο, καϑηγήσατο αὐτοῖς 
τῆς ὁδοῦ, ἀντιδόσεως δὲ τρόπῳ τινὶ τὴν ᾿Ηλείων ἦγε- 
μονίαν παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνει παρ᾽ οὗ λοιπὸν οἱ ἸΗλεῖοι 
Αἰτωλοὶ ὠνομάσϑησαν. διὰ τοῦτο οὖν Αἰτωλὸς ἀνὴρ Ó 

10 Ἠλεῖος. 6. ἄλλως᾽ Αἰτωλὸς ἀνὴρ ὃ Ἠλεῖος, ἤτοι ἀπὸ BCEQ 
Αἰτωλοῦ τοῦ Ἐνδυμίωνος, ὃς ἦν Ἠλεῖος, ἀποκτείνας δὲ 
"Am ἐν τοῖς ἐπ᾿ Afüvi ἄϑλοις ἔφυγεν εἰς τὴν πρότερον 
Κουρῆτιν, Αἰτωλίαν δὲ ὕστερον ἀπ᾿ αὐτοῦ κληϑεῖσαν. ἢ 
ἀπὸ Ὀξύλου, ὃς ἦν Αἰτωλὸς τοῦ ᾿Ανδραίμονος, διεῖλε δὲ 

15 τοῖς Ηρακλείδαις τὴν Πελοπόννησον, καὶ διὰ τοῦτο ἐδωρή- 
σαντο αὐτῷ ἐξαίρετον τὴν Ἦλιν. ἃ. ἄλλως" Αἰτωλοὶ πρῶ- CDEQ 
τοι ἐγένοντο “Ελλανοδίκαι ἐν Ὀλυμπίᾳ. καὶ ὅτι ὁ κτίστης 
τῆς Ἤλιδος Ὄξυλος Αἰτωλὸς ἦν. 

22e. (Αἰτωλός:) ᾿Βλεῖος. ge! 
Ὁ 248. (κόσμον ἐλαίας) περιφραστικῶς τὴν ἐλαίαν. Bt! 

b. (τάν:) τὴν ἐλαίαν. 
240. τάν ποτὲ Ἴστρου: ἥντινα ἐλαίαν ποτὲ ἀπὸ ΒΟΌΕΘ 

; 10 Paus. 5, 1,8. Harpocr. Suid. EM 831,24 16 Tzetzes 
'- Chil. 12, 870 

2 supplevi cl. Paus. V 9, 4 || 1 B b 3 post h. sch. add. 
Αἰτωλὸς ἀνήρ: μᾶλλον πάντας τοὺς Hislovgo Αἰτωλοὺς εἶπεν o9- 
τως γὰρ ὠνομάσθησαν ἄνωϑεν À 4—10 cf. Thom. 153, 8 
5 Ὀξόλος b | εἷς om. E 6 Πελοπόνησον BC || οἱ om. B ἢ αὖ- 
τὸς D αὐτοὺς E 717 δὲ om. DÜ (lac. ) 7.8 τῶ» "HA. ἦγε- 
μονίαι s. αὐ. λανθάνει E 9 óom.E 11 ἀποκτείνας 
ἀπέκτεινε E 19 ἐπ᾿ Ἀζᾶνι b: ἀπ᾽ ᾿Αζάνι Ὁ ἐπ᾽ Ἀξᾶνι B. ἐπ 
Ἀξάνι E(G) παρ᾽ A&dvi C ἢ πρότερον B: πρότερον μὲν E “προ- 
τέραν μὸν C πρώτην μὲν ἢ 13 Κουρῆτι»)] Κρῆτιν ΒΎΘΕ 
14 Αἰτωλὸς ego: Αἰτωλοῦ | ἀνδραίμωνος: ego 1ὅ Πελοπόνη- 
σον BCE || τοῦτο] τοῦτο δὲ Ob 16 αὐτῷ] αὐτῷ ὡς (8)0b || 
πώς τῷ CE 17 Ἑλληνοδ. E. 18 τῆς om. DE 2422 Ἴστρου 
om. 
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Ἴστρου ποταμοῦ τῶν συσκίων πηγῶν ἐκόμισεν ὃ τοῦ ᾿'άμφι- 
τρύωνος παῖς Ἡρακλῆς μνημεῖον ἐσόμενον τῶν ἐν᾿ τῇ 
Ὀλυμπίᾳ ἄϑλων. 5380 Ο0Ε0 

BopEQ — 25a. Ἴστρου ἀπὸ σκιαρᾶν παγᾶν: τὰς πηγὰς τοῦ 
Ἴστρου ἐν Ὑπερβορέοις ὑποτέϑεται. — b. Ἴστρος δὲ ποταμὸς & 
διὰ πολλῶν ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης χωρῶν᾽ ἔχει δὲ τὰς πη- 
γὰς ἐν τῇ τῶν Ὑπερβορέων χώρα" ὃς νῦν Ζάνουβες λέγεται. 

€. σκιερὰς δέ φησι πηγὰς ἤτοι τὰς βαϑείας ἢ τὰς σκια- 
ξομένας τῇ περὶ αὐτὰς τῶν ἐλαιῶν φυτείᾳ. 5385Ὲ 

BcoEQ 27. μνᾶμα τῶν Ὀλυμπίᾳ: σύμβολον στέμμα τῶν τὸ 
ἱερῶν ἀγώνων, οἷον Ὀλυμπίων κότινος, Πυϑίων δάφνη, 
Νεμέων σέλινον χλωρὸν, ᾿Ισϑμίων σέλινον ξηρόν. 380 000. 35E 

A 28a. δᾶμον Ὑπερβορέων: ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ..... 
ὑπόνοιαν ἔχῃ ὡς τοῖς ἄνω συνηρτημένον. πανταχοῦ δὲ of 
ὝὙπερβόρεοι ἱεροὶ ̓ Απόλλωνος. ἐκλήθησαν δὲ “Ὑπερβόρεοι ἀπὸ 15 
Ὑπερβορέου τινὸς ᾿Αϑηναίου, ὥς ζφησι) Φιλόδημος. Φιλο- 
στέφανος δὲ (rHG rm,ss) τὸν Ὑπερβόρεον Θεσσαλόν φησιν 
εἶναι. ἄλλοι ἀπὸ Ὑπερβορέου Πελασγοῦ τοῦ Φορωνέως καὶ 

^ Περιμήδας τῆς Αἰόλου. ὁ δὲ Φανόδημος τοὺς Ὑπερβορέους i 
ἀπὸ τοῦ Τιτανικοῦ γένους φησὶν εἶναι. ὁ δὲ Ἑκαταῖος 20 

^" (Ha ΠΗ, 881) ἄλλως ἱστορεῖ. 88 

BopEQ 28". δᾶμον Ὑπερβορέων: πείσας τὸν δῆμον τὸν 
τῶν Ὑπερβορέων δοῦναι τὸν κότινον᾽ ὅστις δῆμος ϑεράπων 
ἦν τοῦ ᾿Απόλλωνος καὶ ϑρησκευτὴς αὐτοῦ. 36 000 21Ὲ 

cpEHQ 280. δᾶμον Ὑπερβορέων πείσας: τοὺς Ὑπερβορέους 25 
τοῦ Τιτανικοῦ γένους iain φησιν εἶναι γράφων οὕτως" 

1 τοῦ Ἴστρου DO 1.2 ᾿μφιτρύονος DE ὃ ὁ Ἧς. DO | 
μνῆμα DO — 2.8 τῷ Ὀλύμπῳ 0 41] om. C i zoc" Ἴστρου 
Q || zqy&» BE 6 χωρῶν CDEQO: χωρεῖ B 9. τῶν ἐλαιῶν» 
τῶν δένδρων ἢ ἢ καὶ τῶν ἐλαιῶν Ὁ 10 1.1 μνᾶμα DO 
11 Ὀλυμπίᾳ CE | πυϑία E» 18 lac. indicavi 14 ἔχει b 
16 Ὑπερβοραίου: ,ego | supplevi | Φανόδημος Ὁ recte 19 Περι- 
μήδας Benseler in lex. Papii s. v. εριμήλα, Müller FHG II, 
381: THEE A Ileenfng b | vittiueg À perperam: Φερέ" 
ψικος b (ex V) 22 1. om. 000 | δῆμον B || τὸν δῆμον πεί- 
σας CDO 24 καὶ] 8b E καὶ πρεσβευτὴς καὶ Θ᾽ 26 δᾶ- 
μον DHO: enm E δῆμον C || πείσας om. CDHO 26. γρά- 
gov] γὰρ E C 
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ἀμφί 9 Ὑπερβορέων, olv. ἔσχατα ναιετάουσι 
νηῷ ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος, ἀπείρητοι πολέμοιο. 
τοὺς μὲν ἄρα προτέρων ἐξ αἵματος ὑμνήσουσι 
Τιτήνων βλαστόντας ὑπὲρ δρόμον αὐἰϑρήεντα 

δ νάσσασϑαι Βορέαο γύην ᾿Δριμασπὸν ἄνακτα. 
30a. πιστὰ φρονέων: φιλικῶς διανοούμενος καὶ πεί- BCDEQ 

Sov λόγῳ. — b. ἢ πιστὰ, πειστικά" οἷον πειϑοῖ καὶ οὐ flo: 
διὸ καὶ ἔπεισεν αὐτούς. 

806. πανδόκῳ: τῷ πάντας ὑποδεχομένῳ. διὰ τὸ εἰς BCDEQ 
10 τοὺς ἀγῶνας πολλοὺς ἐπιέναι. 

818. ἄλσει: οὐ ϑαυμαστὸν εἰ τὸ μήπω πεφυτευμένον A 
ἄλσος εἶπεν. ᾿Αριστόνικος προληπτικῶς φησιν εἰρῆσϑαι᾽ of 
δὲ ὅτε πάντα τὰ ἱερὰ. κἂν μήπω πεφυτευμένα ἢ. ἄλση 
ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι. καὶ Ὅμηρος (B 506): Ὀγχηστόν ϑ᾽ ἴε- 

15 ρὸν͵ Ποσειδήιον ἄλσος. ἥκιστα γὰρ δενδρώδης Ὀγχηστὸς, 
ἐφ᾽ ὑψηλοῦ κείμενος. 

81 Ὁ. ἄλσει: οὐκ ἄν τις ἐνταῦϑα ἐναντιωθείη τῷ Πιν- coEuQ 
δάρῳ τὸ ἔτι ἀφύτευτον χωρίον ἄλσος ὀνομάξοντι. ἔλεγον 
γὰρ πᾶν χωρίον ἀφιερωμένον ϑεῷ, | κἂν ψιλὸν φυτῶν ἧ, CEHQ 

90 ἄλσος᾽ ὡς καὶ Ὅμηρος (l. 1.)" 
Ὀγχηστόν ϑ᾽ ἱερὸν, Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσος. 

οὐ γὰρ Ὀγχηστὸς δένδρεσι κομᾷ, ἀλλ᾽ ἱερός ἐστιν. 
828. ξυνὸν στέφανον: κοινὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ACDEHQ 

1—5 Tzetzes Chil. 7, 680 11 Strabo 9, 412 

1 ἀμφὶ δ᾽ Hermann obss. crit. in quosdam locos Aesch. 
et Eur. p. 36 2 νηῷ Tzetzes: ναῷ DEGH &óà Ο ναὸν ἢ | 
ἀπείριτοι CE || πολέμιοι 055 πολεμοιμοιο H** 8 προτέρω ἢ 
αἱμάτων E! [[|ὑμνείουσι Hermann 1.1. 4 Τιτάνων E || ὑπὲρ Voss: 
ὑπὸ [|δόμον ἢ 5 om. D || νάσασϑαι C || γύην Ηθ: γύον C. γὰρ 
ἦν E λαχεῖν τ᾽ ἢ μέγαν Hermann 1.1. 7 λόγοις E || πειστικά 
CH: πιστικά B[D]EO || οἷον πειϑοῖ B: καὶ π. Ὁ πειϑοῖ E. m. 
γὰρ DHQ 8 καὶ om. CD [|ἔπεισεν BCEQ: ἔσωσεν Ὁ Η (79 
10 ἐπιέναι DO: ἀπιέναι 12 προληπτικ(ὸν))͵ἠ 18 τὸ CEHO: τῷ ἢ 
τῷ τὸν 18--22 cfr. Tricl. 166, 14 18 ἔλεγε DE 19 γὰρ 
00: γὰρ ὅτε CEH || ἀνιερωμένον CE 20 ἀλσος Dv: ἄλσος κα- 
λεῖται ΕΗ Tricl. 21 Ποσειδήιον (C)EQ** . 23 l. sic V: 
φύτευμα À ξυνόν b || πᾶσι τοῖς &v9o. CE 

ScHOL. IN PINDARUM ed. Drachmann. 8 
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CDEHQ φύτευμα xol στέφανον τῶν ἀρετῶν. s5A Ὁ. ἄλλως᾽ κοι- 
νὸν γενέσϑαι φύτευμα τοῦ τε ἄλσους τοῦ Διὸς καὶ τῶν 
στεφάνων τῶν ἀρετὴν ἐχόντων ἀνδρῶν. 868 ὁ 

A 888. ἤδη γὰρ αὐτῷ: περὶ τοῦ χρόνου καϑ᾽ ὃν ἄγε- 
ται τὰ Ὀλύμπια καϑ᾽ ἑκάστην Ὀλυμπιάδα, καὶ Κώμαρχος 
ὃ τὰ περὶ ᾿Ηλείων συντάξας φησὶν οὕτως" πρῶτον μὲν οὖν 
παντὸς περίοδον συνέϑηκεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ. .... ἄρχειν νου- 
μηνίαν μηνὸς ὃς Θωσυϑιὰς ἐν Ἤλιδι ὀνομάζεται, περὶ 
ὃν τροπαὶ ἡλίου γίνονται χειμεριναί καὶ πὰ Ὀλύμπια 
ἄγεται η΄ μηνί ἑνὸς δὲ ὄντος διαφέροντων τῇ ὥρᾳ. τὰ 
μὲν ἀρχομένης τῆς ὀπώρας. τὰ δὲ ὑπ᾽ αὐτὸν τὸν ἀρκτοῦ- 
ρον. ὅτι δὲ καὶ ἄγεταε Ó ἀγὼν, καὶ αὐτὸς ὃ Πίνδαρος 
μαρτυρεῖ. 81 

BCDEQ 88}. ἤδη γὰρ αὐτῷ καὶ περὶ τοὺς βωμοὺς τοὺς τοῦ 

1 τῶν ἀρετῶν V: ἀρετὴν τῷ Διί Α (ex gl vs. 84 πατρὶ 
ortum) 4sqq. cfr. Sehroeder proll. p. 47 6 Κώμαρχος 
M. Schmidt Philol. I 644 Wilamowitz ind. lect. Gott. 1889/90 
p.10: xo Α Πολέμων Sybel Herm. V 203 ᾿Δριστόδημος Unger 
Philol. XXXIII, 230 6 περὶ ᾿Ηλείων b expll. p. 689, alii: 
περικλείων À περὶ τῶν (Θήβησιν) ᾿Ηρακλείων Sybel 1. 1. || συν- 
τάξας b: συγκατάξας 1 συνέϑηκεν À: συνέϑηκαν vel συνέ- 
ϑηκὲν (Ἡρακλῆς) A. Mommsen Zeit d. Ol. p. 8 7.8 ἐν τ 
ἡμέρᾳ ἄρχειν νουμηνίαν μηνὸς À: «v ἡμερῶν, ἧς ἄρχειν v. μ. C.F. 
Hermann Monatskunde p. 94(?) u0" ἡ ν΄ μηνῶν ἀρχομένην ἀπὸ 
μηνὸς Aug. Mommsen Chronol. p. 847 νηυμ΄ ἡμερῶν ..... id. 
Zeit d. Ol. p. 8 ἔτη η μῆνας 99', ἀρχὴν δὲ v. u. Bornemann 
ib p. 9 ,νεφιη ἡμερῶν, ὧν ἄρχειν Unger Zeitrechn.? 778. 
ΒΟ. cum Gemino ἐτῶν η΄, ἡμερῶν (,fOyxB » vidit Schroeder; 
dein ft. (raóvng δὲν ἄρχειν κτλ. | νουμηνίας b 8. Διόσϑυος 
cj. Θῦος ἢ Θυῖος Latischeff ap. Bischoff. Leipz. St. VII 347 
Βωϑύσιος Schroeder 8.9 περὶ ἣν Schroeder || δὰ (i. e. πᾶσα ὃ) 
Α: πρῶτα Β πρῶτα (δὲ καὶ ὕστατα Unger l.l. τζὰ μὲν» πρῶτα 
Schroeder; idem infra η μηνί, (và δὲ δεύτερα 8' μηνί"). 
Serib. vid. πᾶσα Ὀλυμπιὰς 10 διαφέροντων (sic) Α: διαφέ- 
ρετον b διαφερόντως Aug. Mommsen p. 9. Locus corruptus 
11 ἀρχομέν(ηρ) A (Aug. Mommsen p. 9): ἀρχόμενα b 12 καὶ 
corruptum: πανσελήνῳ Schroeder — 14 1. ἤδη γὰρ αὐτῷ pra&em. 
v οὐ (praem. ὁ δὲ νοῦς) C | αὐτῷ] αὐτῷ τῷ Ἡρακλεῖ V || περὶ 
(παρὰ) τοὺς βωμοὺς τοὺς (om. καὶ) DGO: καὶ πλουτοὺς βωμοὺς 
τοὺς E καὶ περὶ τοὺς βωμοὺς M καὶ οἱ βωμρὶ Bv οἱ βωμοί τεῦ 
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Διὸς ϑυσία καὶ và ἐναγίσματα ἐπεπλήρωτο καὶ ἡ σελήνη 
πλήρης οὖσα καὶ ὁλοκλήρῳ τῷ φωτὶ πρὸς τὴν ἑσπέραν καὶ 
τὴν νύκτα ἀντιλάμπουσα καὶ ἀντιφλέγουσα τὸν καιρὸν παρεῖχε 
τῆς κρίσεως τοῦ ἀγῶνος" ἐν γὰρ τῇ ἑκκαιδεκάτῃ τῆς σελήνης 

6 ὁ Ὀλυμπιακὸς ἀγὼν τελεῖται. — c. δεῖ δὲ τὸ πρότερον δεύ- 
τερον νοεῖν καὶ τὸ δεύτερον πρῶτον᾽ οὐ γὰρ δὴ ϑυσίαι ἐγί- 
vovro πρότερον, εἶτα οὕτως ἡ διχόμηνις ἔλαμπεν, ἀλλὰ πρό- 
τερον 7] ἡμέρα τῆς πανσελήνου παρεγίνετο, εἶτα οὕτως oí 
ϑυσίαι καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ἀγῶνος ἐτελοῦντος. ἃ. ὁ δὲ λόγος" 

19 ἤδη γὰρ τῶν βωμῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Διὸς πληρωϑέντων 
ϑυσιῶν, ἀντὶ τοῦ σεβασϑέντων ταῖς ϑυσίαις καὶ ἐναγίσματα 
λαβόντων. ssce 

33e. (αὐτῷ:) τῷ ᾿Ηρακλεῖ. Be 
358. διχόμηνις: διχόμηνις (Orc περὶ τὴν ις΄ παν- ^ 

15 σελήνου οὔσης ἄγεται τὰ Ὀλύμπια, τουτέστι διχομηνίᾳ Παρ- 
ϑενίου ἢ ̓ Δἀπολλωνίου μηνὸς, παρ᾽ Αἰγυπτίοις 609 ἢ Με- 
σωρί. Ὁ. ἢ ὅτι ἀσκίαστος ἦν ὃ χῶρος, διὰ τοῦτο ὅλην 
λάμπει τὴν σελήνην. — c. [ἡ] μήνη: [οὖν] τὸν ὀφθαλμὸν 
τῆς ἑσπέρας ὕλον ἀντέφλεξεν ἡ μήνη ἡ διχόμηνις καὶ χρυ- 

20 σάρματος οὖσα. τουτέστι πανσέληνος ἦν. 
35d. διχόμηνις: ἡ σελήνη, ἐπεὶ ἐν τῇ πανσελήνῳ ὁ BCDEQ 

Ὀλυμπιακὸς ἀγὼν ἄγεται, καὶ τῇ ἑκκαιδεκάτῃ γίνεται ἡ κρίσις. 

1 ϑυσία EQ*: ϑυσίαι DH*? καὶ αἱ ϑυσίαι C ϑυσίας Bv 
ϑυσιῶν (9b || τὰ ἐναγίσματα CDEQ: ἐναγίσματα Ἡ ἐναγισμά- 
των Bv [|ἐπεπλήρωντο Bv 2 ὁλόκληρος Bv 2.8 καὶ τὴν 
γύκτα om. D | καὶ ἀντιφλέγουσα om. ΒΥ 4 ἀγῶνος] ἁγίου D 
ἁγνοῦ (** | ἑξκαιδεκάτῃ BO τις DO δεκάτῃ E 6 ἀγὼν om. 
BCD || καλεῖται BE — 6.5 ἐγίνοντο Β: ἐγένοντο 1 πρότερον (pr.) 
BE: πρῶτον CDQ 8 τῆς] αὐτὴ E || πανσελήνης B 9 καὶ 
— ἀγῶνος in ras. E || ére4o?vro DU: ἐπληροῦντο BCE 11 σε- 
βασϑέντων] γεμισϑέντων ἢ ||- καὶ τὰ ἐναγ. E 14 ὅτι addidi 
ex V (p. 116,8) 14.16 πανσελήνης: Schroeder — 16 διχομηνίᾳ 
Schroeder, ego: οὐμηνία A*^ νουμηνία Av* 15. 16 Il«o9(s)- 
v(Lov) 16 ᾿4πολλω(νίου) μη(νὸς) 16. 17 Μεσωρί b (qui 
iamen Μεσωρὶ ἢ 669 irp): μεσωρίων ÀA Μεσωριών Schroeder 
proll p.46 17 ἀσκίαστος ego: διασκίαστος 17 8q. corrupta 
18 ἡ et οὖν seclusi [19 ἢ μήνη ἢ: ego | xal ego: ἢ 2420 οὖσα 
ego: οὖν 21 ἐπειδὴ DEO || τῇ v: v(j) B τῷ CDEQh || παν- 
σελήν(ω) B 22 ἀγὼν om. (|| ἐξκαιδεκάτῃ Β ic" CDE 

8* 
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καὶ αὐτὴ εἰς δύο καταμερίξεται. εἴς ve τὴν αὔξησιν καὶ 
λεῖψιν τοῦ φωτός. 810 SSE 

cpEHQ — 35e. διχόμηνις: ὅτι πανσελήνῳ ἄγεται ὃ Ὀλυμπιακὸς 
ἀγών. πρὸ δὲ τοῦ εἰς Ὑπερβορέους παραγενέσϑαι “Ηρακλῆς 
διατέϑεικε μίαν ᾿θλυμπιάδα,. μηδέπω ἀποδεδειγμένου τοῦ 5 
στεφάνου. — f. βούλεται δὲ εἰπεῖν ὅτι ψιλὸς καὶ ἀσκίαστος 
ἦν ὃ τόπος, ὥστε ὅλον τὸν ὀφθαλμὸν τῆς σελήνης κατα- 
λάμψαι τοὺς βωμούς. σ΄. γίνεται δὲ ὃ ἀγὼν ποτὲ μὲν 
διὰ μϑ' μηνῶν, ποτὲ δὲ διὰ ν΄, ὅθεν καὶ ποτὲ μὲν τῷ 
᾿Απολλωνίῳ μηνὶ, ποτὲ δὲ τῷ Παρϑενίῳ ἐπιτελεῖται. 10 
h. χρυσάρματον δὲ εἶπε τὴν σελήνην πρὸς τὸ μεγαλοπρε- 
πέστερον τὴν εἰκόνα διαϑέμενος. 41€ 3564Ὲ 

nuQ 35i. ἄλλως᾽ ὅλον ὀφϑαλμόν: τῆς νυχτὸς τὸ σκοτῶδες 
πληροῦσα ἡ σελήνη κατελάμπρυνεν. 

A 85Κ. χρυσάρματος: ἰὰμερίας οὕτω" (7? χρυσάρματος 15 
μήνη τὸν αὑτῆς ὀφῳφϑαλμὸν ἑσπέρας ἀντέφλεξεν αὐτῷ. 
l τουτέστι πανσέληνος. τα. σελήνη δὲ ἑκκαιδεκαταία διὰ τὸ 
ἁβρὸν εἶναι τὸν τόπον καὶ μηδὲν ἐπιπροσϑεῖναι ταῖς αὐγαῖς 
Ττί δῆτα κατέχειν τὸν χῶρον. π. ὃ γὰρ βούλεται λέγειν, 
τοιοῦτόν ἐστιν ἐν γὰρ ταῖς ἔμπροσθεν ὑπ᾽ αὐτοῦ γενομέ- 530 
veig ϑυσίαις ἄδενδρος ἦν ὁ τόπος περὶ τὸ Κρόνιον. ob) 
γὰρ τῷ Zhi ἁγισϑέντες βωμοὶ τὴν ϑυηπολίαν νοοῦσι τοῦ 
Διός" ἁγισϑένζτων» γὰρ εἶπεν ἀντὶ τοῦ κατασεβασϑέντων 
ταῖς ϑυσίαις. ο. ἤδη οὖν, φησι, τῶν Ὀλυμπιονικῶν ἀγώ- 
νῶν τελουμένων, οὐδέπω (τοῖς) νικήσασιν ὃ τῆς ἐλαίας 35 
στέφανος ἀπεδέδοτο, ὡς ἂν οὐδὲ αὐτῆς αὐτόϑι πεφυτευμένης, 

᾿8--9 Tzetzes ad Lyc. 41. id. Chil. I 581 

2 διὰ τοῦτο διχότομος post φωτός add. C 8 διχόμηνις 
E: ἄλλως DHQ σημείωσαι δ ὃ 4 ἀγὼν om. D || πρὸ τοῦ δὲ E || 
Ὑπερβορέως E || Ἁηρακλῆς DO: Ἡρακλέα ὅ ἀποδεδεγμένου 
ἀποδεδειγμένην r 6 ὅτι] οὔτως E [10 ᾿4πόλλωνι Ε 11 δὲ om. 
C | πρὸς τὸ] διὰ τὸ πρὸς τὸ r 12 τὴν εἰκόνα] τὸν ἀγῶνα E 
15 ἁμερίας] ὁ δὲ νοῦς Schroeder 16 αὐτῆς: ego 11 πανσ. (ἦν) 
Mommsen suppl. p. 42 18 ἁβρὸν] ἄδενδρον αὐγαῖς scripsi: 
αὐταῖς 19 ft. ἐδόκει κατέχειν 21 supplevi 22 ἀγιασϑέντες ἈΚ] 
ϑυηπο(λίαν)͵ 28 supplevi || κατασκευασθ. Red. (ft. etiam A) 
25 supplevi 26 ἀποδέδοτο || πεφυτευμένος : ego 
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ὥστε ἀπὸ τοῦ, ἀλλ᾽ οὐ καλὰ δένδρεα ἔϑαλλεν, ἐκ τοῦ παρεπο- 
μένου τὴν δόσιν τοῦ στεφάνου δηλοῦσϑαι. 

37. καὶ μεγάλων ἀέϑλων: ἣ διὰ τὴν τῶν ᾿Ἑλλανο- cDuQ 
δικῶν ἐπιμέλειαν, ἢ διὰ τὴν σύγκρισιν. 800 

5 38 a. πενταετηρίδ᾽ ἁμᾶ: ἰδίως τὰ κεφάλαια ἐκϑεὶς A 
ὁ Πίνδαρος τὸ κατὰ μέρος ἐπέξεισιν, ὥστε εἶναι τὸ ξξῆς 
τοῦ λόγου τοιοῦτον᾽ ἤδη γὰρ αὐτῷ πενταετηρίδα διαϑέντι 
καὶ ϑύσαντι τῷ πατρὶ ἦν ὁ χῶρος ᾿ἄδενδρος. 

38b. καὶ πενταετηρίδ᾽ ἁμᾶ: ἔϑηκε δὲ ὁμοῦ τοῖς CDEHQ 
10 εἰρημένοις καὶ χρόνον, πενταετηρικὸν αὐτὸν εἶναι τάξας. 

6. πάντων οὖν, φησι, γενομένων τῶν μεγάλων ἄϑλων, λοι- 
πὸν τὴν ἁγνὴν καὶ ἀδωροδόκητον κρίσιν ἔϑηκε, τὸν ἀγῶνα, 
ὥστε διὰ τοσούτου τελεῖσϑαι καὶ ἐν τόπῳ τῇ Hiiv ἐκεῖ 
γὰρ ὃ ᾿ἀλφεὸς ποταμός. 380 

ι΄ 39a. (κρημνοῖς:) ταῖς ὄχϑαις. pe! 
39b. κρημνοὺς ᾿ἡλφεοῦ τὰς ὄχϑας λέγει τοῦ ποτα- α 

μοῦ. 8380 
40. ἀλλ᾽ οὐ καλά: τὸ ἀλλά ἀντὶ τοῦ δέ. ἐκ δὲ τοῦ DEHQ 

παρεπομένου τὴν δόσιν τοῦ στεφάνου δηλοῖ, ὅτε μήπω ἦν. 
8 418. ἐν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος: τότε. κατὰ A 

τοῦ Κρονίου Πέλοπος βήσσας. Ὁ. ᾿Δρίέσταρχος᾽ χῶρος ὁ 
ἐν Κρονίου βήσσαις Πέλοπος. λόφος δέ ἐστιν ἐν Ὀλυμπίᾳ 
ὃ καλούμενος Κρόνιος. ^ 6. τινὲς δὲ Κρονίου Πέλοπος, ῦτι 
Πλουτὼ ϑυγάτηρ Κρόνου ἐγένετο, ἧ συγκοιμηϑεὶς ὁ Τάντα- 

35 λὸς ἔσχε Πέλοπα. 
414. Κρονίου Πέλοπος: ἤτοι ὅτι ἀπὸ Κρόνου εἶχε BCDEQ 

τὸ γένος ὁ Πέλοψ᾽ Πλουτὼ γὰρ ϑυγάτηρ Κρόνου, ἧς Τάν- 
ταλος ὁ πατὴρ Πέλοπος. 5. ἵνα οὖν εἴπῃ ὅτι οὔπω ἦν 
τὸ τοῦ κοτένου φυτὸν ἐν ταῖς βήσσαις καὶ τοῖς τόποις τοῦ 

so Πέλοπος τοῦ Κρονίου τῆς Πελοποννήσου γὰρ ἦν ἡ Ἦλις. 

1 ἄλλου 81. οι. C! ἁγνὰν κρίσιν Beck recte 4 σύγ- 
χρισιν τῶν ἄλλων ὃ 12.18 τὸν ἀγῶνα ὥστε V: ὥστε τὸν ἀγῶνα 
hb 14 ᾿Δλφεὸς DHO: Algs(u0)6s ἐστι CE 18 l. om. E 
20 βάσαις (et infra βήσας, βήσαιφ) À || τότε om. b; idem h. schol. 
recte dist. 22 Ὀλυμπίῳ: b — 24 Κρονίου: b Ἰιὁ ἕω ἐγέν- 
7165 Τάνταλον, ὁ δὲν Τάνταλος Horn 28 οὖν 
29 βήσαις E| καὶ] καὶ iv E 80 Πελοπονήσου BC. 
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f. ἢ ἁπλούστερον οὕτως" ὅτε ὁ χῶρος τοῦ Πέλοπος ὃ 
ἐν ταῖς βήσσαις τοῦ Κρονίου οὐδέπω εἶχε τὸ φυτόν. Κρό- 
νιον δὲ ὄρος πλησίον (Ὀλυμπίας). asc 

428. τούτων ἔδοξεν: ὃ χῶρος γυμνὸς ὧν ἔδοξεν 
ὑπακούειν ταῖς τοῦ ἡλέου αὐγαῖς, τουτέστε καταλάμπεσϑαι 
ὑπὸ τοῦ ἡλίου. γυμνὸς δὲ ἀντὶ τοῦ ψιλός. τὸ δὲ ὑπα- 
κούειν μεταληπτικῶς εἶπεν ἀντὶ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι. Ὁ. διὰ 
τὴν καῦσιν τοῦ ἡλίου. 

BCcDEQ 420. τούτων ἔδοξε: τούτων τῶν φυτῶν γυμνὸς ὧν 
ὁ κῆπος καὶ ὅλος ὃ τόπος [ἔδοξε καὶ] ἐδόκει ὑπακούειν 
ταῖς ὀξείαις αὐγαῖς τοῦ ἡλίου, ἀντὶ τοῦ εἶναι κατάϑερμος 

καὶ πυρώδης καὶ ἀσκίαστος. 460 
BCDEQ 48. γυμνὸς αὐτῷ xümog: κᾶπος κυρίως ὁ περιπνεό- 

μενος [ἀνέμοις] τόπος" ὅϑεν κάπας τὰς φάτνας [καλεῖσϑαι], 
διὰ τὸ περιπνέεσϑαι ὑπὸ τῶν ἵππων τῷ πνεύματι ἀνα- 
σπώντων τὴν τροφήν. 46Ε 420 

4δ8. δὴ τότ᾽ ἐς γαῖαν: εἰς τὴν Σκυϑίαν. Ὁ. ὁ ϑυ- 
μὸς αὐτὸν παρώρμησεν. — c. ᾿Δρίσταρχος᾽ εἰς τὴν γῆν ἐλ- 
ϑεῖν, ὅπου αὐτὸν ἡ Ἰστρία ἴάρτεμις ὑπεδέξατο. δηλοῖ δὲ 
πάλιν τὴν εἰς Ὑπερβορέους ἐπὶ τὰς τοῦ Ἴστρου πηγὰς ἄφιξιν᾽ 
ἐκεῖ γὰρ οὕτως τιμᾶται ἡ "Ἄρτεμις ὅτι μάλιστα ἐκεῖ ἀπὸ 
Ταύρων τοῦ Σκυϑικοῦ ἔϑνους. d. ἔνιοε δὲ καὶ β΄ vv 
γράφουσι καὶ τὸν λόγον ἀπευϑύνουσιν οὕτως" τότε δὴ ὁ 
ϑυμὸς παρώρμησε τὸν Ἡρακλέα ἐπὶ τὴν Ἰστρίαν γῆν 
πορεύεσϑαι. 

18 EM 489, 40. 611,6. Zon. 1208. Or. 79, 19. Eust. Il. 696,23. 
Od. 1646, 40 14 Hes. κάπας 

2 βήσαις Ell οὐδέτοτεν ὃ supplevi — 9 l. om. C | ov] 
ἦν E — 10 ἔδοξε καὶ om. CDEQ; seclusi 12 σκίαστος E 
18 1. om. CD || alterum x&mog om. EQ || --- 14 κάπας om. D 

13. 14 χαταπνεόμενος EM s. v. κῆπος 14 ἀνέμοις B: om. 
CDEQO; seclusi || τὰς φάτνας D (om. καλεῖσθαι, quod seclusi): 
καλεῖσθαι v. φ. ΟΕΘ v. q. xoà. Β 15 καταπφέ(εσθαι) EM et 
Eust. | τῷ zv. τῶν t. E| τῷ --- 16 τροφήν om. D || τῷ BC*E: τῶν 
CQ 18 αὐτῶν ΑΞ 240 Ὑπερβορέου: B — 21sq. corrupta 
21 οὕτως om. b || ἐκεῖ (alt.) om. b || ὑπὸ b; sed cfr. V 46» 

25 
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46e. ϑυμὸς ὥρμαινεν: διὰ τοῦτο προεϑυμήϑη παρα- BCDEQ 
γενέσθαι sig τὴν γῆν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ, εἰς τὴν Σκυ- 
Sav: ἐν ἡ Σκυϑίᾳ ἡ "ἄρτεμις αὐτὸν ὑπεδέξατο ἐλϑόντα, 
ἡνίκα αὐτὸν τοῖς προστάγμασι καὶ ταῖς ἀγγελίαις τοῦ Εὐ- 

5 ρυσϑέως ὑπουργεῖν ἡ πατρὸς ἀνάγκη παρεσκεύαζεν ἐπὶ τῷ 
τὴν ἔλαφον ἀγαγεῖν, ἦν ποτε ἡ Ταὐγέτη ἀνέϑηκε τῇ Ὀρ- 
ϑωσίᾳ ᾿Δρτέμιδι. so CE 

46a. Ἰστρίαν νιν: ἐὰν διὰ τῶν δύο vv Ἰστρίαν BCDEQ 
viv, τὴν Σκυϑίαν ἀκουστέον. — b. ἔνϑα ἡ Ἰστρία "ortu 

10 αὐτὸν, τὸν «Ἡρακλέα, ὑπεδέξατο. Ἰστρία δὲ ἡ “Ἄρτεμις ἤτοι 
ἀπὸ τοῦ Ἴστρου, ὃν περιοικοῦσιν αἱ ᾿Δμαζόνες, oV τιμῶσι 
μάλιστα τὴν ϑεὸν, ἢ ἀπὸ Ταύρων ἔϑνους Σκυϑικοῦ περι- 
οἰκοῦντος τὸν Ἴστρον, παρ᾽ οἷς ὁμοίως τιμᾶται ἡ ἴάρτεμις. 

c. τοὺς δὲ ἀναγινώσκειν ᾿Ιστριανὴν, ἵν᾽ ἦ τὴν ἸἾἸστρι- 
i5 ανὴν γῆν. 45CE 

46d. (Ἰστρίαν viv:) γράφεται καὶ ᾿ἸΙστριανήν. pe! 
50a. εὖτέ μιν ἀγγελίαις: ἡνίκα αὐτὸν ἡ πατρόϑεν A 

ἀνάγκη, τουτέστι τοῦ Διὸς, κατὰ τὰς Εὐρυσϑέως ἀγγελίας 
παρεσκεύασεν ἀγαγεῖν τὴν ἔλαφον. Ὁ. ϑήλειαν δὲ εἶπε 

20 καὶ χρυσοχέρων ἀπὸ ἱστορίας᾽ ὃ γὰρ (τὴν) Θησηΐίδα γρά- 
Ψας (p.311K) τοιαύτην αὐτήν ..... καὶ Πείσανδρος ὃ Κα- 
μιρεὺς (fr. 8) καὶ Φερεκύδης (vna 78. καὶ τὸ παρὰ 
᾿Ανακρέοντι᾽ κεροέσσης λειφϑεὶς ἀπὸ μητρὸς [ληφϑεὶς] ἐπτο- 
ήϑη ..... ὅτι αἵ ϑήλειαι κέρατα οὐ φύουσιν. ἐκαλεῖτο 

35 δὲ ἡ ἔλαφος Κερυνία. 
ὅ06. εὖτέ μιν ἀγγελίαις: δι᾽ ἀγγέλου γὰρ καὶ κήρυ- ΟΌΕΗΟ 

κος ἐκέλευεν ὁ Εὐρυσϑεὺς, τοῦ Κοπρῆος. Ὅμηρος (O 639): 

1 ὥρμαινεν B(O): ὥρμαινεν ᾿Ιστρίαν νιν Ὁ ὥρμαιν᾽ ᾿Ιστρίαν 
ψιν EO || τοῦτο B: τοῦτο τοίνυν DEO. τοῦτό φησιν 1.2 παρα- 
γεν. προεϑυμήϑη B || καταγενέσϑαι 06 4242. τοῦ om. E || Ἴστρου 
": ἱροῦ 4 πράγμασι CE 4.ὅ Εὐρυσϑέο BO 6 Ταὐγέτα B 

9 ἔνϑα CDEO: ἐὰν δὲ διὰ τοῦ évóg Β 11 ὃν περιοικοῦ- 
σιν b (οἰκοῦσιν iam Beck): ὅνπερ τιμῶσιν 14 οἱ δὲ ἀνα- 
γινώσκουσιν Brub. 20 ἱστορέας Schubart ephem. litt. Hal. 
1840 I p. 526 (ipse non vidi), Lehrs p. 9: ᾿Ιστρίας || τὴν addidi 

21 αὐτὴν ire? b | Πείσανδρος b: Πίνδαρος 238 λειφ- 
ϑεὶς] ληφϑεὶς Ar»? 48. 24 ἐποιήθη: V | lac. indicavi 
26 Κερύνεια Lehrs 1.1. 86 ἀγγελίαις om. DHO 
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ὃς Εὐρυσϑῆος ἀέϑλων 
ἀγγελέης οἴχνεσκε βίῃ ᾿“Ηρακληείῃ. 

Be 6514. (ἔντυ᾽:) πατεσκεύαζξεν. 
ΟΌΕΗΟ — blb. ἀνάγκα πατρόϑεν: παρὰ τὰ ἐν τῷ v τῆς Dud- 

δος (v. 108). ὁ Ζεὺς πρὸς τὴν "Hoav: 

σήμερον ἄνδρα φόωσδε μογοστόκος Εἰλείϑυια, 

DEHQ καὶ τὰ ἑξῆς. διὰ τοῦτό φησι πατρόϑεν ἀνάγκα. 
BCDEQ ὄὅ28. χρυσοκέρων ἔλαφον: ὅτε ἐπιμελῶς of ποιηταὶ 

τὴν ϑήλειαν ἔλαφον κέρατα ἔχουσαν εἰσάγουσι, καϑάπερ καὶ 
τὴν ϑηλάζουσαν τὸν Τήλεφον γράφουσι καὶ πλάττουσι. 

BCEQ τέτακται δὲ καὶ παρὰ ᾿ἀνακρέοντι (fr. 61)" ἀγανῶς | οἷά τε 
νεβρὸν νεοϑηλέα γαλαϑηνὸν, ὅστ᾽ ἐν ὕλαις κεροέσσης ὑπο- 
λειφϑεὶς ὑπὸ μητρὸς ἐπτοήϑη. Ζηνόδοτος δὲ μετεποίησεν 
ἐροέσσης διὰ τὸ ἱστορεῖσϑαι τὰς ϑηλεία: κέρατα μὴ ἔχειν, 
ἀλλὰ τοὺς ἄρρενας. οὗ μέντοι ποιηταὶ πάντες κέρατα ἐχού- 
σας ποιοῦσιν. ὅτι δὲ συνέβαινε καὶ εἰκός ἐστιν ἐνίας ἔχειν, 
ἐχεῖϑεν δῆλον, ὅτι τῶν ἐλεφάντων οἱ μὲν ἐξ Αἰϑιοπίας καὶ 
“ιβύης πάντες σὺν ταῖς ϑηλείαις ὀδόντας ἔχουσιν, ἢ κέρατα, 
ὥς τινες καϑὰ xol ᾿Δἀμυντιανὸς (Script. rer. Alex. M. p. 162 
M.) ἐν τῷ περὶ ἐλεφάντων φησί᾽ τῶν δὲ ᾿Ινδικῶν ai ϑή- 
λειαι χωρὶς ὀδόντων εἰσίν. δ85 000 s4E 

ACDEQ — 53a. ἅν ποτε: ἦν ποτε. — b. ἡ Τηϊγέτη ἡ ϑυγάτηρ 
τοῦ ἔάτλαντος. 6. ταύτην Διὸς βουλομένου βιάσασϑαι εἰς 

8 Ael. ἢ. an. 7, 39 17 Tzetzes sch. Chil. IV 92 (p. 109 Pr.) 

2 ἴχνεσκε CEr || ἩΗρακληείῃ] om. HOr lac. D 4 τῷ 
BCD: τῇ E'**0 8 1] ἀντὶ τοῦ Ο zovcoxíoo» Ὀθ ἢ πλη- 
μελῶς C9 [11 ἀγανῶς E?hb: ἄγαν ὡς ΒΟ ἄγειν lac.] Ὁ [0] 

12 νεκρὸν C || vsoygAé£o C ϑεοϑηλέα Q** | ὥστ᾽ ἐν ὅλαις Q3 || 
ὕλῃ Athen. IX 8963 Ael ll. | xsooéocon  κεροέσσαις θ᾽ xogo- 
ícong 05 12.18 ὑποληφϑεὶς CE 18 ὑπόμηρος BE || ἀπολειφ- 
ϑεὶς ἀπὸ p. Athen. l 1. 14 ἐροέσσης om. Bv 1 ἀλλὰ vovg 
ἄρρενας C(E) 60: ἐροέσσης εἰπών Bv || μέντοι BÜüv: μέντοιγε ΟΕ ἢ 

18 7) κέρατα om. Βῦν 19 iv, τινές φασι ΒΥ 20 περὲ 
τῶν ἐλ. 0 21 εἰσίν om. CEQ. 22 IL. sic A: ἄλλως Ο ΕΘ om. ὃ || 
ἥν ποτε om. V | ἡ Τυηγέτη A (ἡ) Ταυγέτη C[D]E(0) | ἡ (alt.) om. 
C 22.238 ϑυγάτηρ τοῦ Ἄτλαντος AC: τοῦ "4. 9vy. DEO 
28 ταύτην À: ἢ Ὁ ἥντινα EQ. ἡνίκα D || βουληθέντος V 
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ἔλαφον ἐποίησεν ἡ "ovspug. εἶτα πάλιν ἄνϑρωπος ytvo- 
μένη τὴν ἔλαφον τῇ ̓ Αρτέμιδε καϑιέρωσε | καὶ ἀνέθηκε χρυ- A 
σοκέρων οὖσαν ὡς παράδοξον ὑπὲρ τῆς εὐεργεσίας διότι 
χρυσᾶ ποιήσασα κέρατα διέβαλεν ἐν αὐτῇ οἵ δὲ ὅτι αὐτο- 

δ φῳυῆ ἦν τὰ τῆς ἐλάφου κέρατα χρυσᾶ, καὶ διὰ τοῦτο ὡς 
ἀξίαν ϑαύματος ἀνέθηκεν. δ4000 &1E 

58d. Ταὐγέτα: ἡ Τηΐγέτη τῆς ᾿Αρτέμιδός ἐστε φίλη. A 
ταύτης ἠράσϑη Ζεὺς καὶ αὐτὴν "Aotsuig διωκομένην εἰς 
ἔλαφον μεταβάλλει' ὅϑεν καὶ εἰς ὑπόμνημα τοῦ πραχϑέντος 

i0 τὴν ἔλαφον χρυσώσασα ἀνέϑηκε γαμηϑεῖσα Διί. 55A 
ὅϑο. Ταὐγέτα: ὄνομα κύριον, ᾿ἄτλαντος ϑυγάτηρ. BCDEQ 

αὕτη ἀφιέρωσε τῇ ᾿Αρτέμιδι τὴν ἔλαφον. λέγεται γὰρ ὅτι 
ἡνίκα Ηρακλῆς παρέσχεν αὐτὴν Εὐρυσϑεῖ, τότε εὑρέϑη ἐπὶ 
τοῦ τραχήλου αὐτῆς γεγραμμένον᾽ Ταυγέτη ἱερὰν ἀνέθηκεν 

15 ᾿Δρτέμιδι. 5S CDEQ 
64a. Ὀρϑωσίᾳ: τῇ ᾿Αρτέμιδι. περὶ τῆς Ὀρϑωσίας A 

“Ἀρτέμιδος ᾿Δπολλόδωρος γράφει. Ὀρϑωσία δὲ ὅτι ὀρϑοῖ 
εἰς σωτηρίαν᾽ ἢ ὀρϑοῖ τοὺς γεννωμένους. καὶ ἐν ᾿ϑήναις 
ἵδρυται τὸ ἱερὸν δέ ἐστιν ἐν Κεραμεικῷ. καὶ παρ᾽ ᾿Ηλείοις 

30 Ὀρϑωσίας ᾿Αρτέμιδος ἱδξρὸν, ὥς φησι Δίδυμος. 56 
54b. ἀντιϑεῖσ᾽ Ὀρϑωσίᾳ: Ὀρϑωσία ἡ "ἄρτεμις παρὰ BCDEQ 

Ὀρϑωσιεῦσιν [ὅπερ ἐστὶν ὄρος ᾿ἀρκαδικόν)]. ἔστε δὲ καὶ 

21 Tzetzes adLyc.1881(id.ibid.936) 22 Hes.'Oo9(e Ἄρτεμις 

γὰρ om. DO 18 ὁ 'Ho. θ 14 αὐτοῦ E || ἀνέϑηκα D 
15 ᾿Δρτέμιδι om. Βν 21— p. 122,8 cfr. Tricl. 163,7 21]. 
om. € || Ὀρϑωσία om. EQ Ὀρϑωσία ---- 32 ἐστὶν om. D 22 'Og£o- 
σιεῦσιν ego: Ὀρϑωθεῦσιν Β Ὀρϑωσεῦσιν G τὸ Ὀρϑάσιον CE! 
(τὸ add. E*, dciov in ras. id.) ἃ Tricl. v (ἀπὸ Ὀρϑωσίου Tzetzes) 
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Ἀρκαδίας ὄρος Ὄρϑιον, ἀφ᾽ οὗ xoi ἡ 950g Ὀρϑία xol 
Ὀρϑωσία καλεῖται. c. ἤτοι τῇ ὀρϑούσῃ τὰς γυναῖκας καὶ 
εἰς σωτηρίαν ἔκ τῶν τοκετῶν ἀγούσῃ. 

Bé! 54d. (Ὀφϑωσίᾳ:) τῇ “Ἵφτέμιδι. 
A 65a. τὰν μεϑέπων: ἥντινα διώκων εἰς Ὑπερβορέους 5 
ἦλθεν. 51 

BcDEQ — 56b. τὰν μεϑέπων: ταύτην ἐπιδιώχων τὴν ἔλαφον 
ἐθεάσατο καὶ τοὺς Ὑπερβορέους καὶ ψυχροτάτους τόπους καὶ 
τὴν Σκυϑίαν᾽ ἔνϑα στὰς ἐξεπλάγη τὰ δένδρα τῆς ἐλαίας, καὶ 
αὐτὸν ἐπιϑυμία ἔλαβε φυτεῦσαι ἀπ᾽ αὐτῶν περὶ τοὺς τοῦ 10 
σταδίου τόπους τοῦ ἱππικοῦ. 5s*E 

00 56a. πνοιαῖς ὕπισϑεν: τὸ πνοιαῖς ἀντὶ τοῦ πνοιῶν. 
b. Βορέα δὲ ἀντὶ τοῦ Βορέου Δωρικῶς᾽ οἵ γὰρ Δωριεῖς 

τὴν οὐ δίφϑογγον εἰς ἃ μεταβάλλουσιν. 
Α ὅὄθο. Βορέαο: ὑπερβόρεος γὰρ ἡ χώρα διὰ τὸ ὄπισϑεν 15 
Τέρπον τῶν τοῦ Βορέου πνοῶν ἐν τοῖς Ῥιπαέοις ὄρεσιν. 

A 58. τῶν μιν γλυκύς: τούτων αὐτὸν τῶν δένδρων 
ἐπιϑυμία ἔσχεν ὥστε μετενεγκεῖν εἰς τὴν Ὀλυμπίαν. 

pQ ὅ9. δωδεκάγναμπτον: δώδεκα γὰρ ἐν Ὀλυμπίᾳ τρέ- 
χει τὸ τέλειον ἅρμα, τὸ δὲ πωλικὸν ὀκτώ. 30 

A 6060. ἵππων φυτεῦσαι: τὸ Πάνϑειον, ἐν ᾧ πεφύτευται 
ἡ ἐλαία" ἣν δρέπει ἀμφιϑαλὴς παῖς χρυσῷ δρεπάνῳ κλά- 
dic ιζ΄ τέμνων, ὅσα καὶ τὰ ἀγωνίσματα. 

A 618. καὶ νῦν εἰς ταύταν: νῦν τὴν εὐωχίαν ξορτὴν 
εἶπε᾽ λέγει γὰρ τὴν τῶν νικηφορίων τοῦ Θήρωνος εὐωχίαν, ss 
φάμενος εἰς ταύτην ἔρχεσϑαι τὸν ἉΗρακλέα μετὰ τῶν Διοσ- 
κούρων. b. εἰς τὰ ϑεοξένια. 

BCDEQ 610. καὶ νῦν ἐς ταύταν ξορτάν: τὴν τοῦ νικηφόρου 

21---22 Aristot. mirab. 51. sch. Ar. Plut. ὅ86 (-— Suid. xo- 
τίνου στεφάνῳ) 

(ad p. 121) 22 ὕπερ — 4x. delevi (hab. Tzetzes 'Tricl) || 49x«- 
δικόν DEG Tricl.: “Ἀρκαδίας Βῦν (utrumque codd. Tzetzae) l 
δὲ καὶ [D]EQ. Tricl. καὶ C: γὰρ Bv — (ad p. 122) 1 ὄρος Ἄρκ. 
Βν [[Ὀρϑία] Ὀρϑὶς Tricl. ὅ Ὑπερβορέων A** Ὑπερβορέας Ανο: b 
8 καὶ (ante ψυχρ.) om. ν 10 αὐτὸς ἐπεθύμει ἐλαίαν φυτ. D || τοὺς 
om.B 16 ἱΡιπέοις: ἢ 17 αὐτὸν Hi αὐτῶν  19—20 cfr. m 
164,16 19 ιβ΄ δρόμους Tricl. 21 Πάνϑιον: Ὁ 22 δρεπάναις: b 



Olymp. III 54— 67 123 

πανήγυριν καὶ εὐωχίαν᾽ εἰώϑεισαν γὰρ εὐωχεῖσϑαι. τὴν 
εὐωχίαν γὰρ ξορτὰν εἶπε. ἃ. φησὶ γὰρ ἔρχεσϑαι εἰς τὴν 
Θήρωνος ἕστίαν τόν τε Ἡρακλέα καὶ τοὺς Διοσκούρους, 
ἐπεὶ ἐξένιξεν αὐτοὺς ὁ Θήρων. 

δ 62a. ἀντιϑέοισιν: ἀντὶ τοῦ .... of Διόσκουροε ϑνητοὶ A 
ὄντες πρότερον ἀϑανασίας ἔτυχον παρὰ τοῦ “Διός. 

62b. νέσεται: ἔρχεται Ἡρακλῆς σὺν τοῖς Διοσκούροις" A 
τούτοις γὰρ ἀποϑεούμενος ἐπέτρεψε διοικεῖν (10v. ἀγῶνα). 

ὁ. τὸ δὲ ἀντιϑέοισεν πρὸς τοὺς Διοσκούρους, ὅτε καὶ 
10 ϑνητοὶ ὄντες ἀϑάνατοι ἐγένοντο. 

62d. καὶ νῦν νίσεται:. fjbe& καὶ ἐπὶ τῇ παρούσῃ BCEQ 
πανηγύρει τοῦ Θήρωνος ὃ Ηρακλῆς Gua τοῖς ἰσοϑέοις τς. —— 
“ήδας παισὶ Διοσκούροις τούτοις γὰρ ἐπέτρεψε διατυϑέναι 
τὸν ἀγῶνα ᾿Ηρακλῆς, αὐτὸς λοιπὸν εἰς ϑεοὺς ἀναχωρῶν. 

1. θθ8. ἀνδρῶν τ᾽ ἀρετᾶς: καὶ τὰ περὶ τῆς τῶν ἀν- BCDEQ 
δρῶν ἀρετῆς διοικεῖν αὐτοῖς ἐπέτρεψε, τοῖς Τυνδαρίδαις. 

66b. καὶ διμφαρμάτου: ᾿Αρίσταρχος παρὰ τὴν ῥδέψεν, A 
φησὶ, γέγονε τὸ ῥίμφα σημαίνει δὲ ἡ λέξις τὴν ταχεῖαν 
φοράν. 

3:0 . 66c. ῥιμφαρμάτου: τῆς ταχέα καὶ ὀξέα ἄρματα ἐχούσης. DQ 
67a. ἐμὲ δὲ ὧν: ἐμὲ δὲ οὖν πως ὑμνεῖν τοὺς Ἐμμε- A 

νίέδας ἡ ψυχὴ παρακελεύεται λαχόντας νίκην παρὰ τῶν 
Διοσκούρων. b. φατρία [οὖν] οὕτω καλουμένη, ἐξ ἧς ἦν 
Θήρων καὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ “Ἰέρων. c. οἴτινες τούτους 

36 τοὺς ϑεοὺς ξενίξουσι πολλάκις εὐωχίαν ποιοῦντες. καὶ ἐκά- 
λουν αὐτὴν ϑεοξένια, — d. τὴν ἑορτὴν ἔνϑεν τοὺς Διοσκού- 
ρους ξενίζειν ἐδόκουν. 

1 εἰώθασι Bv 2. ἑορτὴν CDU [||εἶπε CDO: εἴπομεν B. εἷ- 
πον ΕἸ τὴν τοῦ Θήρ. θθν ὃ Ἡρακλῆν BDOv 4 ἐξένισεν 
ΟΕ 5 ἀντὶ τοῦ (ἀποθεωϑθεῖσιν" ὅτι) Schroeder — 8 supplevi 
cl. P. 115, 5. 22. 116,4 9 ἀντιϑέοισιν ego: νίσεται À 
11 1] ὁ νοῦς C || ψίσσεται ἃ || ἦξει καὶ E: ἥξει ἂν καὶ (C) 
καὶ ἥξει B καὶ νῦν ít v 12 ὁ CEQO: καὶ Β 18 ἐπέστρεψε 
Β 16 ἐπέστρεψε Β 17 ᾿Αρίσταρχος ab iis q. s. seiunxit 
Lehrs 18 γεγονέναι b || ῥίμφα Bergk (cl. Et. M. 704, 18): 
ῤιμφαρμάτου À ῥιψαρμάτου Lehrs p. 9. 21 àv] ὧν A || πῶς 

21.92 Eéóuevióug 28 οὖν seclusi cl. p. 124, 16. 18; ἦν b 
26 ἔνϑαϑ sed cfr. p. 87,22 
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BCcDEQ 676. ἐμὲ δ᾽ ὧν πα: ἀμφότεροι oí σύνδεσμοι παρα- 
πληρωματικοὶ; καὶ ἐν τῷ, Θήρωνί τ᾽ ἐλϑεῖν, ὁ τέ. 

A 68a. Ἐμμενίδαις: Ἐμμενίδαι λέγονται οἵ περὶ Θή- 
φώνα; ὡς μὲν of προὑπομνηματισάμενοι, ἀπὸ Ἐμμένους 
τινὸς τοῦ τὴν Φαλάριδος τυραννίδα καϑελόντος. ἦν δὲ ὃ s 
Ἐμμένης Τηλεμάχου παῖς, οὗ γίνεται Αἰνησίδαμος, οὗ Θή- 
ρῶν, οὗ Θρασυδάϊος καὶ Φιλοκράτης. 

BCcDEQ — 68b. Ἐμμενίδαις: Ἐμμενίδαι φατρία Θήρωνος iv 
Σικελίᾳ. — c. λέγει δὲ τοῖς ᾿Ακραγαντίνοις. ἃ. Τηλεμάχου 
καταλύσαντος τὸν τῶν ᾿Ακραγαντίνων τύραννον Φάλαριν 10 
παῖς γένεται Ἐμμενίδης. οὗ Αἰνησίδαμος. οὗ Θήρων καὶ 
Ξενοκράτης᾽ Θήρωνος δὲ Θρασυδαῖος, Ξενοκράτους δὲ Θρα- 
σύβουλος. 

Be 71. (πλείσταισι:) πεπληρωμέναις. 
ΒΟΌΕΟ 728. ξενίαις ἐποίέχονται: ὅτι ἡ γινομένη ϑυσία τοῖς 15 

“ιοσκούροις ξενισμὸς λέγεται. b. ταῖς γινομέναις [οὖν] 
ϑυσίαις τοῖς «Π:οσκούροις ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς εὐσεβῶν ὄντων. 

e. ἀγαϑῇ [οὖν] γνώμῃ καὶ συνειδήσει οἵ ᾿Εμμενίδαι τὰς 
ϑυσίας ἀεὶ πληροῦσιν. 

ABE 724. ἐποίχονται: ἀντὶ τοῦ περιέπουσι, τιμῶσιν. 20 
e. οὗ Ἐμμενίδαι. 

A 7148. τελετάς: ἢ τῶν Διοσκούρων ἢ πάντων τῶν ϑεῶν. 
b. τελετὰς δὲ νῦν τὰς ξορτάς᾽ οὐ γὰρ τὰ ὄργια. 

A 768. εἰ δ᾽ ἀριστεύει μέν: ei ταῦτά, φησι, ἀνεπίληπτα 
καὶ φανερὰ, ὅτι τὸ μὲν ὕδωρ ἄριστόν ἐστι, τῶν δὲ ἄλλων s5 
κτεάνων ὃ χρυσὸς, καὶ τὸ περὶ τοῦ Θήρωνος λεγόμενον 
σαφές ἐστιν, ὅτι τοῦ Ὀλυμπικοῦ τετυχηκὼς στεφάνου νῦν 

1 πᾶ Ὀ6: παῖ BE om. C || οἱ σύνδεσμοι ΟΕ: σύνδεσμοι 
οἱ B 1.2 παραπληρωματικοὶ CDEQ: πληρωματικὸς B! πληρω- 
ματικοὶ B? 8 Εὐμενίδαις etc. A 4 προμνηματισάμενοι: 
Gerhard || Εὐμενοῦς etc. A 1 Θρασύδιος: b 8—11 οἷν. 
Thom. 166,5 8]. om. BC | ̓ Εμμενίδα BÜür ᾿Εμμενίαι E 
9 λέγοις E 10 ft. {τοῦν καταλύσαντος | euni B 12 δρα- 
συδαῖος E 16]. BC et (add. εὐσεβεῖ yvóuo) E: ὅτι PM 
βροτῶν DO ὅτι om. B || γενομένη BD 16 οὖν P5 Bv; seclusi 

17 τῶν Διοσκού(Ἢγρων DEO 18 οὖν om. €; geclusi 
21 Εὐμενίδαι B Εὐμενίδες Α 22 τελετάς] Scr. μακάρων 
28 δὲ add A* || οὐ b: οὗ 27 Ὀλυμπιακοῦ b 
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ἐξ οἴκου ἅπτεται πρὸς αὐτὴν ἤδη τὴν ἐσχατιὰν μέχρι τῶν 
τοῦ Ἡρακλέος στηλῶν. ἀλληγορικῶς δὲ βούλεται εἰπεῖν ὅτι 
ἐπ᾽ ἄκρον τῆς ἀρετῆς ἐλήλυϑεν. 

75b. εἰ δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ: εἰ δὲ τὸ ὕδωρ uiv BCDEQ 
5 τῶν λοιπῶν στοιχείων προτετίμηται καὶ τοῦ πλούτου ὃ χρυ- 
σὸς καὶ τῶν ἀγώνων ὁ Ὀλυμπιακὸς. δῆλόν ἐστιν ὅτι πρὸς 
τὸ τέλειον τῆς ἀρετῆς ὃ Θήρων παρεγένετο νικήσας καὶ 
αὐταῖς τρόπον τινὰ ταῖς τοῦ “Ηρακλέος στήλαις προσεπέλασεν. 

c. ἄλλως καϑολικῶς πάντων εἰπών. ὥσπερ οὖν, φησι, BCEQ 
10 τὸ ὕδωρ ἀριστεύει τῶν πάντων, οὕτω καὶ Θήρων ἀριστεύει 

τῶν ἀνθρώπων. ἃ. ἄλλως" εἰ δὲ τὸ ὕδωρ τῶν ἄλλων CDEQ 
στοιχείων διαφέρει καὶ ὃ χρυσὸς τοῦ πλούτου, νῦν γε ὃ 
Θήρων πρὸς τὸ ἔσχατον καὶ ἄκρον τῆς νίκης ἱκάνων ἅπτε- 
ται ταῖς οἴκοϑεν ἀρεταῖς τῶν Ἡρακλέους στηλῶν. TE 

15 e. καὶ τὸ πόρσω ἐστὶ βροτοῖς σοφοῖς ἄβατον καὶ ἀσόφοις. DEQ 
οὐδαμῶς οὖν αὐτὸ, τὸ πόρσω, διώξω καὶ τούτου μεῖζον 
ξητήσω, τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος. 81ῈΕ 

118. νῦν δέ: ἀντὶ τοῦ νῦν ἤδη. παρατηρητέον δὲ Α 
ὅτε οὐδὲν ἀτύχημα γέγονε περὶ τὸν οἶκον Θήρωνος. 

30 771}. πρὸς ἐσχατιάν: μέχρι τοῦ ἐφικτοῦ καὶ τοῦ ἐσχά- A 
του τέλους τῆς ἀνθρωπίνης ἀρετῆς ἐρχόμενος. 8:1 

7710. πρὸς ἐσχατιὰν ἀρεταῖσιν: εἰς ἄκρον ἥκει ἀρε- BE 
τῆς τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος στεφάνου τετυχηκώς. "B 

18. ἀρεταῖσιν ἱκάνων: ἀντὶ τοῦ οὐκ ἔστι τούτων A 
35 ἀρετὴ περαιτέρω, οὐδὲ τῶν στηλῶν «τῶν» Ἡρακλείων γῆ 

περαιτέρω. τοῦτο δὲ φανερόν ἐστι καὶ σοφοῖς καὶ οὐ σο- 
φοῖς" ὃ μὲν γὰρ σοφὸς εἰδὼς οὐκ ἐθελήσει περᾶν, ὁ δὲ 

2 Ἡρακλέους b 7 τέλος Bv || ὁ om. σα 8 τοῦ Ἡρακλέος 
CDEO: Ἡρακλείαις Βν 9 πάντα v(B?) | πάντων ἐπ» om. € || 
εἰπεῖν ἢ: εἰπών corrupt. vid. 10 τῶν om. CQ 2 ys CE: 
τε DO 18 καὶ CDO: καὶ τὸ E 14 Ἡρακλέος ρα Ι στηλῶν] 
de C cfr. ad p. 126,6 16 πρόσω E || σοφοῖς βροτοῖς E 
16 αὐτὸ ΕἸ0: αὐτὸς E* αὐτῷ D | πρόσω E 16. 17 μεῖξον ξητ. 
τούτου E τούτου om. ἂν 21 ἀνθρωπίνης scripsi: ὠδῆς A 
om. b 28 στεφάν(ου) B: στέφανον Ev 25 τῶν addidi 
25.26 γῇ περαιτέρω scripsi: in A cp. dub., quod περαιτέρω 
solvit Sehroeder; sed ab γη certe incipit 
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ἄφρων. κἂν τολμήσῃ, τῆς ἐλπίδος στερήσεται᾽ ὥστε πᾶσιν 
ἀδύνατον εἶναι. 

BDEQ 798. οἴκοϑεν: διὰ τῶν οἰκείων ἀρετῶν. — b. τὸ πόρ- 
60: τὸ ἐπέκεινα τῆς στήλης. 6. ἄλλως" τὸ δὲ περαιτέρω 
τῶν Ἡρακλέους στηλῶν χωρεῖν οὔτε σοφὸς οὔτε μὴ σοφὸς 5 

BCDEQ | ζητήσειεν ἄν᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ αὐτὸς ἐγὼ τὸ τοιοῦτον διώξω᾽ 
εἴην γὰρ ἂν κενός τις καὶ ἀπαίδευτος. 818 

ΒΟΌΕΟ 79ἅ. [Ηρακλέος στηλᾶν:) ὁ Ἡρακλῆς ἡνίκα ἐπὶ τὰς 
Γηρυόνου βοῦς εἰς τὴν Ἐρύϑειαν λεγομένην νῆσον πρὸς 
τῷ Ὠκεανῷ παρεγένετο, πᾶσαν διεξελϑὼν τὴν πλεομένην 10 
ϑάλασσαν, ἐβούλετο προσωτέρω χωρεῖν᾽ εἶτα χάος εὑρὼν καὶ 
fógov ἔστησε στήλας. δι’ ὧν ἐμήνυσε τὸ τέλος τῆς ϑαλάσ- 
σης) ὡς μηδὲν εἶναι περαιτέρω πλωτόν. πρὸς τοῦτο οὖν ἡ 
διάνοια ἀποδίδοται, ὅτι ὃ νικήσας Ὀλύμπια μηδὲν ξητείτω 
πλέον᾽ ἔχει γὰρ τὸ τέλος τῆς εὐδαιμονίας. ὥσπερ τὸ τέλος 
τῆς ϑαλάσσης αἱ Ἡρακλέους στῆλαι. e. ἐν τόπῳ Γαδεί- 
QOLg. 1958 T5*E 

A 179. τὸ πόρσω: τὸ ἐπιπόρρω τούτων φησὶν ἄβατον 
εἷναι καὶ πᾶσιν ἀνέφικτον καὶ σοφοῖς καὶ ἀσόφοις. 
g. τὰ δὲ ὑπὲρ τὰ ἐκεῖ φράσαι καὶ τοῖς ποιηταῖς ἀδύνατα, 50 
ὡς εἶναι ἄγνωστα καὶ τοῖς σοφοῖς. 0.1v 

A 81a. ἔνιοε δὲ ἀναγινώσκουσι κεινὸς, ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ 
(D 376) κεινὴ δὲ τρυφάλεια, ἵν᾿ ἦ κενή. κενὸς γὰρ ἂν 
εἴην. εἰ διώκοιμε πρόσω τῶν Ἡρακλείων στηλῶν, ὧν ὕπερ 
ἄγαν. 18 25 

BCDEQ — 81b. γράφε κεῖνος εἴην, ὃ τῶν δυνατῶν ἐφιέμενος 

8 οἴκοθεν B: οἴκοϑεν «Ἡρακλέος Dü οἴκοϑεν 'Ho. στηλᾶν E 
8.4 πρόσω BE 4 τῶν στηλῶν Bv || ἄλλως om. Bv || δὲ DEO: 

γὰρ Βν 6 Ἡρακλέο(υςς DEO: Ἡρακλείων Bv 6 ξητήσειεν) 
οὐδεὶς ζητήσειεν C, qui baec cum 75 continuavit | τοιοῦτο B 

7 εἴην D (ν add. rubr.) 0: εἴη € εἰ ἦ B || ἀπαίδ. εἴην B 
8 l sie B: ἄλλως" τὸ Ἡρακλέους (-ος Ὁ θ) στηλῶν ἅπτεται 

εἶπεν (εἰπεῖν E) (C) DEO. Seclusi | ὁ ΒΕ: ὁ γὰρ 90 ὅτι ὁ 
9 Γηρυόνου Bü: Γηρυόνους DE. Πηρυονείους € | ̓Ερύϑειαν mg. 
Brubachianae: ᾿Ερυϑίαν CDEQO ἐρυϑρὰν Bv 13 ὡς om. D | 
τοῦτο om. E 15 γὰρ BCE: δὲ DQ 16 Ἡρακλέος DQ 
16.17 Γαδείροις B: Γαδείδων 19 πᾶσιν b: πάλιν 20 τὰ δὲ 
b: τὸ δὲ [φϑάσαι: ego 26 γρ(άφε) B: γρ(άφεται) καὶ C. om. 
DEQO || κεῖνος BCD: κεινὸς E κεῖνὸ ἃ 

[9] 5 
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καὶ μὴ ἀδυνάτων ἐρῶν. ἔνιοι δὲ ἀναγινώσκουσι κεινὸς BDEQ 
εἴην, ἵν᾽ ἢ, ἐὰν διώξω τὰ ἀδύνατα, κεινὸς εἴην, οἷον ἄφρων, 
ὡς ἀδυνάτων ἐφιέμενος. 

810. ἄλλως" περὶ τοῦ κεινὸς εἴην ἐπιστήσας τις λογικὸς CQ 
καὶ εὑρὼν ὅτι τὰ εὐκτικὰ τῶν ῥημάτων, ὅτε μὲν κυρίως εὐκτικά 
εἶσι καὶ εὐχὴν περιέχουσιν, ἄνευ συνδέσμου τινὸς προφέρονται, 
τοῦ ἄν δηλαδὴ ἢ τοῦ εἴ ἢ ἑτέρου ὑποτακτικοῦ μορίου, ὁπη- 
νίκα δὲ ἀντὶ ὑποτακτικῶν λαμβάνονται, τὰ εἰρημένα μόρια 
συμπροφερόμενα ἔχουσι, τὸ κεινός ὥσπερ διορθούμενος κεῖνος 

10 ἔγραψεν, ἵν᾽ οὕτως εὐκτικῶς τὸ εἴην ἀποδοϑῇ καὶ ἀναχϑῇ τὸ 
νόημα πρὸς τὸν Θήρωνα, εὐχομένου δηλαδὴ τοῦ ποιητοῦ τὸ 
γενέσϑαι κατὰ Θήρωνα καὶ μὴ πλέον τι. καλῶς μὲν οὖν ὁ ἀνὴρ 
ἐπεστάτησεν ὡς ἐπήβολος ἄριστος τῆς γραμματικῆς τέχνης" τοῦτο 
δὲ μόνον ἠγνόησεν, ὅτι ἡ γραμματικὴ ἐπὶ μόνῃ τῇ κοινῇ δια- 

15 λέκτῳ τὸ κράτος ἔχει καὶ δι᾽ αὐτὴν συνεστάϑη. πρὸς γὰρ τὰς 
ἄλλας, τὴν Ζωρίδα φημὶ καὶ Αἰολίδα καὶ ᾿Αττικὴν καὶ ᾿Ιάδα, 
λίαν ἔχει ἀσυντελῶς. διὰ τοῦτο ἐπὶ μὲν τῆς κοινῆς κανόνας 
ἀπαιτούμεϑα, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων μόνα ἰδιώματα, οἷον, τόδε ἰδί- 
ὦμα “ωριέων καὶ τόδε ᾿Αττικῶν. ἱστέον οὖν ὅτι τὸ κεινὸς εἴην 

20 Ζωρικῶς κείμενον παρὰ τῷ Πινδάρῳ ἐστὶν, ὃς τὰ πλείω “ωριστὶ 
γράφει. οἱ δὲ “ωριεῖς ὀλιγοφραδεῖς καὶ ! συλληπτικοὶ, ὡς δῆλον 
ἀπὸ τοῦ χρή καὶ χρῆν, ὧν τὸ μὲν χρή ἀπὸ τοῦ χρεών ἔστι, 
συντεϑέν᾽ διὸ καὶ τοῦ ἐστί τὸν τόνον ἔχει" τὸ δὲ χρῆν ἀπὸ τοῦ 
χρεὼν ἦν' διὸ καὶ περισπᾶται. εἴπῃς οὖν καὶ τὸ εἴην ἄν συλ- 

$5 ληπτικῶς καὶ Ζωρικῶς, ὡς τῆς συλλαβῆς τῆς ἣν ἐπελϑούσης τῇ 
ἄν καὶ ἀρκούσης καϑ᾽ ἑαυτῆς καὶ τοῦ συνδέσμου παρὰ τῷ 
“Ιωριεῖ. 

τέλος ϑεοξενίων. EQ 

οι 

2 ἵν᾽ ἦ --- εἴην om. D | διώξω] δείξω E (8 corr. ex c) || 
ἀδύνατα] ἀκίχητα PQ 8 ὡς] ὡς ἂν E 4 τοῦ Qv: τὸ € | 
κεινὸς ἢ: κοινὸς κεῖνος V | λογισμῷ V ὅ τῶν ὁ. τὰ εὐκτ. C 

6 προσφέρ. Q0** 7 ἢ (a1t.)] ἡ καὶ € 8 λαμβάνωνται 
Cv 9 συμπεριφερ. C || τὸ] τὸ 0à C(?C??) 10 εἴη € 
12 ὁ om. € 18 ἐπίβολος V 14 μόνης τῆς κοινῆς δια- 
λέχτου Ὁ — 15 συνετέθη Ὁ 17 κεινον οὗ κοινοῦ Ὁ 18 ἄλλων 
QP*v: χοινων (** λοιπῶν || οἷον τί τόδε, C 21 συλληπτικοὶ 
(iv: ᾿συναλειπτικοὶ (8 συλληπτικοὶ καὶ συναλειπτικοὶ C 
22 ἐχρῆν 0.85 | ἀπὸ C: ἀντὶ Qv 28 συντιϑέν ἃ [| ἐχρῆν € 

24 εἴποις Ὁ 248 συλλαβοῦς C** | τῇ] τὸ C 2426 ἀρκούσης] 
ἐλθούσης Q*^ | καὶ] καὶ ἄνευ C? 
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Seholia in Olympioniearum carmen IV. 

A Φαύμιδι Καμαριναίῳ ἅρματι. — inser. 
cQ Ῥαύμιδι Kaouagivaio ἵπποις. 

BDEQ ΦὌΦῬαύμιδ, Καμαριναίῳ ἵπποις νικήσαντι τὴν ὀγδοηκοστὴν 
δευτέραν Ὀλυμπιάδα τεϑρίππῳ, παιδὶ “κρωνος. metr. E* 

DEQ b. Καμάρινα δὲ πόλις Σικελίας. 1Ὲ0 5 
ADEQ τοῦ δ΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ἐστὶ ιε΄. 

τὸ α΄ ἀνακλώμενον ἰωνικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. 
τὸ β΄ ἀναπαιστικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ γ΄ ἰϑυφαλ- 
λικόν. τὸ δ΄ ἰωνικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον τῆς o 
μακρᾶς ἀναλυομένης. τὸ ε΄ ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον 10 
ἀδιαφόρου τῆς ἀρχούσης. τὸ ς΄ ἑἰωνικὸν τρίμετρον βραχυ- 
κατάληκτον. τὸ ζ΄ λογαοιδικὸν ἐξ ἀναπαίστων καὶ ἰάμβου 
καὶ συλλαβῆς. τὸ η΄ Φερεκράτειον λεῖπον τῇ τελευταίᾳ 
συλλαβῇς,͵ τὸ 9' ἰαμβικὸν ἑφϑημιμερέξ. τὸ ε΄ ἐπιωνικὸν 
τρίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ια΄ τροχαικὸν (δίμετρον) 15 
ἀκατάληκτον διαλυϑέντων τῶν ποδῶν. τὸ ιβ΄ ἰωνικὸν δί- 
μετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ ιγ΄ ἰωνικὸν δίμετρον βραχυ- 
κατάληκτον τῆς ἀρχούσης ἀδιαφόρουι τὸ ιδ΄ ἰαμβικὸν δί- 
μέτρον βραχυκατάληκτον᾽ ἢ ἰωνικὸν τῆς α΄ ἀδιαφόρου οὔσης; 
διὰ τὴν ἀντίστροφον. τὸ ιε΄ ἰαμβικὸν πενϑημιμερές. 30 

1 ψάμμιδι 2 sqq. inscr. post metr. hab. DO ibid. repet. 
E; ante metr. *Paóuói. Καμαριναίῳ ἃ 8 1]. ἐλατήρ praem. Q | 
Καμαρίνῳ B || νικήσαντὴν E 8 Βα. cfr. pap. Oxyrh. CC : 
2, 92 4 παιδίον E || ἄκρωνος EQ: 48oovog BD 6 ἡ om. AJ - 
ἀντιστροφὴ À ἐστὶ om. V 1 iovixóv À: προσοδιακὸν Y 
8 μονόμετρον Pauw (δίμετρον legit et Tzetzes) 8.9 ἐθυφαλι- 
xóv A 11 ἀδιάφορον 8 12 ἀναπαίστου et -ων (0: ἀναπαίστου 
ADE. Corr. ium Pauw 13 καὶ συλλαβῆς EQ. Tzetzes: δισυλ- 
Acf(ov) À συλλαβῆς D || λεῖπον ego: λείπει A"PE λείπει ἐν DO 

18.14 τῆς τελευταίας συλλαβῆς Q* (λειπούσης τῆς τελευταίας 
συλλαβῆς Tzetzes r; sed cfr. O. I str. η) 14 ἐπιωνικόν V: 
ἀπ᾽’ ἰωνικοῦ À 16 suppl. Tzetzes r 18 τῆς — ἀδιαφόρον 
om. V [ἀρχούσης ego: &oz(fjg) A || ἐαμβικὸν schol. ad Tzetzem 
(Pauw): ἰωνικὸν AV 19 βραχυκατάληχτον ADEG: καταληκτι- 
κὸν ἢ |[|{ἡ ἰωνικὸν Ρ ἢ ἰωνικῆς GE ἢ τῆς ἰωνικῆς D: om. A[ 
τῆς α' ἀδιαφόρου À: τῆς πρώτης διαφόρου ἢ τῆς διαφορᾶς E 
ἀδιαφόρου D 20 τὴν] τὸ POb || Y — πενϑημ. om. A 
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ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων (B. τὸ e lovixóv δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον. τὸ β΄ χοριαμβικὸν δίμετρον καταληκτικόν. τὸ y 
ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ δ΄ προσοδιακὸν τῆς 
κεοι συνῃρημένης. τὸ ε΄ δίμετρον ὑπερκατάληκτον ἐπι- 

5 χοριαμβικὸν, ἀπὸ τροχαίου &volvouífvov. τὸ ς΄ ἰαμβικὸν 
δίμετρον βραχυκατάληχτον. τὸ ξ΄ δακτυλικὸν τρίμετρον 
καταληκτικὸν, ἢ προσοδιακὸν τοῦ ἰωνικοῦ β΄ ὄντος. τὸ η΄ 
περίοδος, διπλοῦς ἴαμβος. τὸ O' περίοδος τροχαϊκὴ ἀπὸ 
ἰάμβου καταληκτικοῦ.͵. τὸ (ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυ- 

10 κατάληκτον. τὸ ιδ΄ τροχαϊκὸν ἐπίτριτον τοῦ α΄ ποδὸς ἀνα- 
Avouévov. τὸ ιβ΄ ἰαμβικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. 1A 
inscr. DEQ 

WJoóuid:: ὃ Ψαῦμις ἐνίκησε viv πβ΄ Ὀλυμπιάδα τε- A 
ϑρίππῳ. ἦν δὲ Σικελὸς ἀπὸ Καμαρίνης πόλεως, ἢ ὁμώνυ- 

15 μος καὶ λέμνη. metr. 
la. ᾿Ἐλατὴρ ὑπέρτατε: ἰδίως οἵ νεώτεροι τὴν βρον- Α 

τὴν ὄχημα καὶ ἵππον τοῦ Ζιὸς ὑποτέϑενται. —b. ὁ δὲ λόγος" 
ὑπέρτατε βροντᾶς ἐλατὴρ Ζεῦ᾽ οἷον ἡνίοχε. ἀκαμαντόποδος 
δὲ, μὴ καμνούσης τοὺς πόδας. ἀκοπιάστου καὶ στερρό- 

40 ποδος. 
le. Ἐλατὴρ ὑπέρτατε βροντᾶς: ἐπειδὴ ὃ ἀγὼν BcDE 

16 Hes. ἐλασίβροντα. 

1 ἡ --- ιβ΄ om. D {κώλων EQ: εἰς A  αἾ « τῆς ἐπῳδῆς D 
8 ἀκατάληκτον Pauw: ἀκαταληκτικόν À καταληκτικόν V ἢ 

προσωδιακὸν À 8.4 τῆς xtoL συνῃρημέν(ης) À: τοῖς κεφαλαίοις 
συνηρημένον V — 4 post συνῃρημένης add. δὲ καὶ ὅτι δίμετρον 
ὁπερκατάληκτον À. Ft. {τινὲς δὲ τροχαϊκὸν Ó. 9. (nam ἐν om. 
A in textu) || δίμετρον ὑπερκατάληκτον om. A — 4.5 ἐπιχορι- 
αμβικὸν Α: ἐπὶ χοριάμβουν ὅ ἀπὸ — ἀναλυομένου om. A || ἀπὸ 
τροχαίου EQ: lac. D ἢ ἀναλυόμδνον V: Pauw 6 post βραχυ- 
κατάληκτον add. ἀνακλώμενον (h. e. ἀναλυόμενον) D || τρίμετρον 
EQ: δίμετρον AD — 7 καταληκτικὸν EQ: om. A. βραχυκατάληκτον 
D || 7 — ὄντος om. A 8 .τροχαϊκὴ Α: voozotog V 9 ἰαμβικοῦ D || 
καταληκχτικὸν ἢ 8. 9 περίοδος. τροχαϊκὸν ἀπὸ ἰάμβου κατα- 
ληκτικόν "Tzetzes D; καταληκτικοῦ (8. -κόν) fü. delend. — 10 τρο- 
χαϊκὸν ἐπίτριτον Α: τροχαῖος ἐπίτριτος DE. τροχαϊκὸς ἐπίτριτος ἢ 

11 ὑπερκατάληκτον À 18 Ψαμμιδι οἱ Ψάμμις 18 ἀκαντό- 
ποδος A* — 921] om. C ὑπέρτατε βροντᾶς om. DO 

BoHOL. IX PINDARUM ed. Drachmann. 9 
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Ὀλυμπιαχὸς, τοῦτον δὲ ὁ ἹΨαῦμις ivixqGen, εἰκόεως ἐξ αὐτοῦ 
τοῦ Διὸς ποιεῖται τὸ προοέμιον τοῦ ἐπεμίκου. — d. οἵ νεώ- 
τεροι δὲ ἅρματα τὴν βροντὴν τῷ 4ιὲ εἶναι διδόωσι,. καὶ 
λέγουσιν, ὦ. ἡνίοχε Ζοῦ. e. ἡ δὲ ἀκολουθέα᾽ ὦ Ζεῦ, ὃς ἃς 
Aievav ἔχεις καϑ' ὑπορβωτόν. f ἀλλ᾽ ᾧ. Zeb, ὅαεις Pu δ 
Aicvow κατέχεις vip οὖσαν ἷπον καὶ πέεσμωα καὶ ἐν τυ τοῦ 

BEQ Τυφῶνος. κα. ive ὄρος Σικολέας | οἰκειότατα, δὲ, Xuxe- 
B λεώτης γὰρ. ὁ vewqpógoc. — h. ὅτε καὶ 5 Καμάρινα πόλις 

BEQ Σικελέας. 1, wol ἡ Κατάνη ὕστερον Albers ἐκλήθη. i195 
BC(DEG 1k. τὴν βροντὴμ ὁ Πίνδαρος ὡς i$jerov ὑφίαταται τοῦ 10 

Διός" διὸ καὶ ἀκαμαντόποδα αὐτὴν εἶπεν. 1. ἤτοι δὲ ὑπέρ- 
τατε Ζεῦ εἴρηκεν, ἢ ὑπέρτατε ἐλατὴρ τῆς βροντῆς. 
m. ἀπαμανυόποδος δὲ, τῆς στερρᾶς καὶ μὴ καμνούσης 
τοὺς πόδας. 

cDEQ — inm. οὗτος δὲ ὁ Ψαῦμις ἐνίκησε τοϑρίπστῳ cv)» πβ΄ is 
Ὀλυμπιάδα. 

A 848. τεαὲ γὰρ ὦσαι: αἵ γὰρ ὧραι ἑλίσσουσαι,, τουτέστι 
πορικυκλοῦσαι ἔπεμαμάν με. Ὁ. Διὸς δὲ ὥρας. τὰς Ὀλυμ- 
πείδας νῦν λέγει. 

BDEQ 80. Ζεῦ, τεαὶ γὰρ ὧραι: τὸ ἕξῆς" Ζεῦ, read γὰρ 20 
ὧραι ἑλισσόμεναί us ἔπεμψαν ὑψηλοτάτων μάρευρ᾽ ἀέϑλων, 

BCEQ ὑπὸ ποιρελοφόρμιγγος ἀοιδᾶς. ἃ. ἕν᾽ q, αἵ γὰρ σαὶ ὧραι 
τῶν ἐνιαυτῶν ἔπεμψαν. Ὅμηρος (Β. 501) περιπελλομένων 
ἐνιαυτῶν. 6. μάρτυρα δὲ ἀντὶ τοῦ ὑμνητήν᾽ διὰ γὰρ τῶν 
ποιημάτων καὶ ὕμνων ἐκδηλότεροι οὗ νικῶντες καὶ ἀΐδιος ἡ 536 
μαρτυρία. f. τὸ δὲ, ὑπὸ: ποικιλοφόρμιγγος ἀοιδᾶς, τῇ ὑπό 

1 y ito Εἰ δὴ E 3 4—9 post ach. 7 repet. G(05, 
l ἀλλ᾽ ὦ Κρόνου mei ἀ ὦ Ζεῦ --- ὅ üowmg| ἀλλ᾽ ὦ Z6, "c 
ὑπερβατὰ»͵ ὕστερ B: et. om. ἀλλ᾽ v || ó — ὑπερβ. om. Q^ 5 d Ζεῦ 
om. E 6 Αἴτνη» ἢ [| iov : ἴπον D ἵππον € —" Altwe 
— Σικελίας om. € || ἄλλως" fte de Αἴτνην κατέχεις praem. G || 
Αἵἴενα B(D): αἴπυα Ε Αἴτνη Q ἢ οἰκριότατον Εθ5 — 7.8 Zixelle 

10 1. nullum D: βροντᾶς B. Farsi émíotors E. ἐλατήρ (corr. 
ex -jom) € ἄλως αὶ — 11.12 ὁπέρτατα ΕΒ 12 εἶπεν Bw 
18 τῆς om. E || στερᾶρ Dv στερεᾶς Beck (στερρᾶο id. e tom) i 
καὶ BDE: τῆς CO || καμμούσης CBO: καμούσης BE 20 1.] &x- 
Aog D 21 us0om.E]| ἔπεμψα Ε 22 σαὶ om. E 238 τὸν» ἐμιαυ- 
τὸν CO*b]| μὲ ἔπεμψαν U Π περι σα ρων Q 26 τῇ] τὸ E 
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ἀντὶ τῆς μετά πέχρηται᾽ ἵν᾽ d, μετὰ ποικιλοφορμέγγων ὠδῶν 
[ ἔπεωψάν με αἴ τεαὶ ὧραι. g. ποικιλοφόρμιγγα δὲ εἶπεν, BCDEQ 
ἐπειδὴ σὺν μουσικοῖς ὀργάνοις, αὐλῷ τε καὶ πνθάρᾳ, δον. 

h. τῇ δὲ ὑπό ἀντὶ τῆς μετά καὶ Ὅμηρος πέχρηται (Σ 492)" 
5 δαΐδων ὑπὸ λαμπομενάων᾽ ἀντὲ τοῦ μετὰ δαΐδων. 

Ji. Διὸς ὥρας τὰς Ὀλυμπιάδας λέγει. CDEQ 
k. περισσὸς δὲ ὁ γάρ σύνδεσμος. DEQ 

4. (ποικιλοφόρμεγγος ἀοιδᾶς: ὅτε αἰτία τοῦ ποι- EQ 
xsv τὴν oógueyya. 

1 — 6a. ὑψηλοτάτων: τῶν Ὀλυμπιακῶν λέγε. b. uág- A 
τυρα δὲ ἀντὶ τοῦ ἑρμηνέα. 

7a. ξείνων δ᾽ εὖ πρασσόντων: τῶν φίλων εὖ πρασ- A 
σόντων τὴν ἀγγελίαν τὴν περὶ αὐτῶν γλυκεῖαν οὖσαν ἴλα- 
ρῶς of ἀγαϑοὶ προσδέχονται καὶ ἀφθύνως. b. ἔσαναν: 

15 ἐχάρησαν. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν δσαινόντων πννῶν τοὺς 
ἰδίους δεσπότας. 

7e. ξείνων δ᾽ εὖ πραασόντων: ξείνων, φίλων. — BDEQ 
d. ἔσανων ἀντὶ τοῦ ἐχάρησαν, ἀπὸ τῶν σαινόντων ζώων. BCDEQ 
e. ἤτοι δὲ τὸ ξξῆς᾽ προσέσαναν τὴν ἀγγελίαν" $, πρὸς τὴν 

30 ἀγγελίαν ἔσαναν καὶ ἐχάρησαν. ἴ ἡ δὲ διάνοικ᾽ πρὸς τὴν 
τῶν εὖ πρασσόντων φίλων ἀγγελίαν ἐχάρησαν οἱ ἀγαϑοί. 

g. ἢ οὕτω τὴν δὲ τῶν εὖ πρασσόντων φίλων ἀγγελίαν 
γλυκεῖαν οὖσαν ἱλαρῶς οἱ ἀγαϑοὶ φίλοι προσδέχονται. | τοῦτο ΒΘΕ0 
δὲ ὡς πρὸς ἑαυτόν. ^ h. ὃ χορὸς ἥδεται ἐπὶ τῇ τοῦ νενικη- 

95 κότος εὐπραγίᾳ, | ὧς ἂν γνωρίμουυ 1. ἔσαναν᾽ ἐχάρησαν. BEQ 
k. ὁ δὲ νοῦς᾽ τῶν γὰρ φίλων εὐδαιμονούντων εὐθέως 

of γνήσιοε καὶ ἀγαθοὶ ἑταῖροι ἤσϑησαν ὑπὸ τῶν γλυκειῶν 
ἀγγελιῶν μαϑόντες. 15:10» 

4 ach. Α Z/ 492 

4 τῇ] τὸ £D 7 σύνδεσμός ἐστι Beck — 8 1. add. b || αἰτέα 
E: αἰτία ἐστὶ θν 6 Ὀλυμπιονικῶν: b 11 l om. E| ξείνων 
φίλων om. DÜ 19 ἤτοι — ἀγγελέαν om. D || ἤτοι δὲ τὸ ἑξῆς] 
τὸ ἑξῆς δὲ ἃ || προσέδαταν (v: προέσαναν — 91 ἀγγελίαν φί- 
λων Bv || ἀγγελέαν et ἐχάρησαν οἱ ἀγ. om. D ἢ ἐχάρησαν — 22 ἐς 

l«» om. Ὁ 28 oi ἀγ. φ. wo. ἱλαρῶς E. 34 ὁ χορός DEO: 
χαρᾷ B 246 ὡς Βθ: ἄλλως ὡς E ᾿ ἄλλως ante ἔσαναν add. 
v 20 γὰρ om. Bv 27 ἤσϑησαν B*^E | ὑπὸ] ἐπὶ 0» 

ρὲ 
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A lla ἕππον: ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ ὃς τὴν Αἴτναν ἔχεις τὴν 
παγέδα τὴν ἀνεμόεσσαν (Αἴτνα δὲ πόλις καὶ ὄρος Σικελίας), 
ὕπου κολάξεται ὁ Τυφὼν ὃ ἑκατὸν ἔχων κεφαλάς. 

ο΄ lib. γράφεται καὶ ἵππον. ἔστι δὲ ὄνομα ὄρους. 
ΟΌΕΗΟ 110. ἷπον ἀνεμόεσσαν: ὁ μὲν Πίνδαρος τῷ Τυφῶνι 5 

ἐπικεῖσϑαί φησι τὴν Αἴτνην, ὁ δὲ Καλλίμαχος τῷ Ἔγκε- 
cDEH λάδῳ, | οὕτως (fr. 882)" τριγλώχιν ὀλοῷ νῆσος ἐπ᾽ Ἐγκε- 
CDEHQ λάδῳ. | ἔνιοι δὲ ἐν “Πιϑηκούσαις φασὶ τὸν Τυφῶνα, ἄλλοι 

ἐν Φρυγίᾳ, οἱ δὲ ἐν Σικελίᾳ, οἱ δὲ ἐν Αἰγύπτῳ, ὡς 'Hoó- 
δοτος (III, 5), οὗ δὲ ἐν τῷ ὄρει τῷ κατὰ Βοιωτίαν. 10 

A 14a. δέξαι: τοῦτον τὸν κῶμον καὶ ὕμνον δέξαι ὄντα 
Ὀλυμπιονίκην᾽ ἐπειδὴ εἰς τὸν νικήσαντα λέγεται. δέξαι δὲ 
ἡδέως καὶ κεχαρμένως. 

BCDEQ 14}. δέξαι Χαρίτων ϑ᾽ ἕκατι τόνδε κῶμον: ἀντὶ 
τοῦ κεχαριτωμένον. 06. ὁ δὲ τέ σύνδεσμος περισσός" ἔστι 15 
γὰρ τὸ ξξῆς᾽ ἀλλὰ Κρόνου παῖ, δέξαι Χαρίτων ἕκατι τόνδε 
κῶμον ἐπὶ τῇ Ὀλυμπικῇ νίκῃ γεγραμμένον, ὅστις ἐστὶ τῆς 
τῶν νικησάντων ἀρετῆς χρονιώτατον φάος᾽ σβέννυται γὰρ 

BCEQ τὰ καλὰ ἔργα, μὴ ἔχοντα ποιητικὴν φωνὴν | μάρτυρα. 
ἃ. τὸ δ᾽ ἑξῆς" Χαρίτων τ᾽ εὐρυσϑενέων ἕκατι. 30 

CEQ 14e. ἄλλως᾽ τόνδε κῶμον: τοῦτον τὸν κῶμον δέξαι 
καὶ ὕμνον ζὄνταΣ Ὀλυμπιόνικον, ἐπειδὴ εἰς τὸν νικήσαντα 

CDEQ λέγεται" | δέξαι δὲ ἡδέως (xal) κεχαρισμένως ὡς ἐσόμενον 
φῶς πολυχρόνιον τῶν εὐρυσϑενῶν, οἷονεὶ τῶν νικησάντων 

8 Tzetzes ad. Lyc. 177: sch. P. 1, 81 

2 Alwva ὅ ἵππον  ἵπον D ἵππον E 7 τριγλῶχιν C 
τριγλώχινος D | νῆσον H 7.8 ᾿Εγγελάδῳ € 8 ἄλλοι --- 
9 Σικελίᾳ om. ἢ — 9 Σικελίᾳ] Κιλικίᾳ Oxon. 4vóío? Beck cl. 
gch. P. (cfr. οὐ Tzetzes) | ὡς CDE: ὡς xo) Hüv — 12 λέγει: V (23) 

14 τόνδε κῶμον om. CDü 1 περισσός B: π.ριττός 
16.16 ἔστι γὰρ τὸ ἑξῆς ΒΟ: ἐστι᾿ τὸ ἑξῆς γάρ E ὁ δὲ νοῦς D 

11 ἐπὶ --- γεγραμμένον om. D | Ὀλυμπιακῇ δ Ἀν || ἐστὶ] ἐπὴν 
18 τ λήσει: συνέγγυται Ε 280 Χαρίτων τ᾽ (ἀρετᾶν v » 

εὺρ. Berg 21 ἄλλως" τόνδε κῶμον om. C [τοῦτον τὸν κῶμον 
om. E 2422 ὄντα add. b ex A 23 λέγει ἢ (ut A) | καὶ add. 
b ex A || κεχαρισμένως DO (ut A): κεχαρισμένον CE 24 φῶς] 
φησὶ E || πολυχρόνιον CDE: πολυχρόνιον: — εὐρυσϑενέων Üb | 
ἐρισϑενῶν Ὁ" εὐρυσϑενέων C 
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μετὰ “ἀνδρείας καὶ ἐναρέτων γενομένων. ἐκ γὰρ τῶν ὀχη- 
μάτων τοῦ Ψαύμιδος ἦλθεν ὃ ὕμνος, ὅστις Ψαῦμις τῷ 
κοτένῳ τῷ ἐν τῇ Πίσῃ στεφϑεὶς δόξαν τῇ ξαυτοῦ πατρίδι 
σπεύδει περυϑεῖναι. 

δ 16a. χρονεώτατον: τὸν ὕμνον, ὃς φωστὴρ ἀρετῆς ἐστι, A 
δέξαι τὸν ἐπὶ χρόνον μένοντα. ἀϑάνατος γάρ ἐστιν ὁ ὕμνος 
καὶ ἡ ἀρετή. — b. φάος: τὸν ὕμνον, ὃς φωστὴρ ἀρετῆς 
(ἐστι σβέννυται γὰρ τὰ καλὰ ἔργα, μὴ ἔχοντα τὴν ποιη- 
τικὴν φωνὴν μάρτυρα. 

19 188. Ψαύμιος γάρ: ἀντὶ τοῦ ἥκει γὰρ ἐπὶ τῶν ὀχέων A 
ó Ψαύμιος ὕμνος" ὃν δέξαι, ὦ Ζεῦ, b. ἢ οὕτως᾽ ὃ τοῦ 
Ψαύμιος ὕμνος .. .. (ὃς) ἐλαίᾳ στεφανωϑεὶς παραγίνεται, 
τῇ πατρίδι δόξαν περιποιῶν τῇ Καμαρίνῃ᾽ ἔστι δὲ πόλις 
καὶ λίμνη τῆς Σικελίας. 

15 186. Ψαύμιος γὰρ ἵκει: ἥκει γὰρ ἐπὶ τῶν ὀχέων BCDEQ 
τοῦ Ψαύμιδος᾽ τίς; ὃ ὕμνος᾽ ὃς ἐλαίᾳ στεφανωϑεὶς παρα- 
γίνεται τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι Καμανίνῃ ᾿ στέφανον καὶ δόξαν 
φέρων. s4E 

208. Πισάτιδι κῦδος: τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι. ἥκει γὰρ A 
30 τῶν Vos τοῦ "Doóuidog ὕμνος᾽ ὃν δέξαι, ὦ Ζεῦ. 

20b. ὃς ἐλαίᾳ στεφανωϑείς: ὃ Ῥαῦμις᾽ ὃς τῇ ξαυ- A 
τοῦ eru. στέφανον καὶ δόξαν ϑέλει περιποιήσασθαι. 

21 ἃ. εὔφρων εἴη: καὶ εἰς τὸν πάντα χρόνον εὔφρων Α 
ὃ ϑεὸς εἴη αὐτῷ. 

25 21 b. ϑεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς: εὐμενής. BCDEQ 
e. μετὰ ταύτης οὖν αὐτοῦ τῆς δόξης εἴη αὐτῷ ταῖς λοι- 

παῖς εὐχαῖς εὐμενὴς ὃ ϑεός᾽ ἐπειδὴ ἄξιος ἐπαίνου μοι 
δοκεῖ εἶναι διὰ τὸ εἷναι αὐτὸν λίαν πρόϑυμον ἐπὶ τὸ ἵππο- 

1 ἐναρέτων E: ἐξ ἀρετῇ CDO || γινομένων ΕΞ 2 ὁ Ψαῦ- 
μὲς E 8 Πίσσῃ CD || στεφϑεὶς Ὁ σπευϑεὶς E: στεφανωϑθ εὶς 
CQ 4 σπεύδει om. E || περιϑεῖναι CE(8): ἐπι προ pa 
6 7. φάος b || ὃς b: ὡς 6 χρόνου: ego 7 0g b 

πὶ V: ἀπὸ 12 lac. indicavi su prie ex C (6) 15 1 B: 
ἀλλῶς CDE ἵκει γὰρ ὀχέων Q | ἥκει δε: ἔκει B 16 Ψαύ- 
μιος Β J zig: ὁ 9 ὕμνος BEO: τις ὕμνος C om. D | ὃς C: om. BDEOv 

19 ἥκει ego: διήκει 20 Ψαύμιχος 21 ὃς (pr)] ὡς A || Ψαῦ- 
μὲς ὃς ego: Ψαύμιχος 26 1. ΒΕ: ϑεὸς εὔφρων 9. εὖ. εἴη 
DO || εὐμενής om. Ὁ 26 αὐτοῦ om. BO!v αὐτῷ BDO: αὐτοῦ CE 
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BDEQ zgogtiv, | καὶ ὅτε φιελάξενός ἐστε πάντας δεξιούμενος. εἰς 
τὸν μετὰ ναῦτα οὖν χρόνον ϑεὸς εὔφρων αὐτῷ γένοιτο. 

BEQ| ἃ. ἄλλως εὐχαῖς: τοῦ νικηφόρουι — e. ὁ Ζεύς, φηδιν, 
εἴη εὔφρων καὶ ταῖς λοιπαῖς εὐχαῖς, ἐπειδὴ τὰς περὶ τῆς 
νέκης ἐτέλεσεν. $t 

A 24a τροφαῖς: ταῖς ἐξ ἑτοίμου ἱπποτροφέαις αὐτὸν 
ἐπαινεῖ᾽ qeíoss δὲ καὶ ξενίξων. 

cpEQ 245}. ἐξ ἑτοίμου ἱπποτροφεῖ᾽ χαίρει δὲ καὶ ξενίξων᾽ 
διὸ ἐπαινῶ αὐτόν. 31ῈΕ 

A 258. χαέροντά τε: καὶ φιλόξενον ὄντα καὶ ἱππικὸν καὶ 
δἰρηνικὸν καὶ δίκαιον᾽ ἱππικὸν μὲν, ὡς χαίροντα τροφαῖς 
ivo, φιλόξενον δὲ ὡς πάντα ξένον ὑποδεχόμενον καὶ ἐπὶ 
τούτῳ χαίροντα, εἰρηνωιὸν δὲ ὡς ἡσυχίαν ἀγαπῶντα τὴν 
φιλοπόλιδα, δίκαιον δὲ ὡς τὴν γνώμην τρέποντα ἐπὶ τὸ 
καϑαρώτατον «καὶ ἀμόλυντον. 

BCDEQ 26. φελόπολεν: εἰσὶ γάρ τινες of ἐν ταῖς στάσεσι διά- 
γοντες φιλοπόλιδες ὄντες τὸν οὖν Ψαῦμιν φιλόπολέν φησιν 
εἶναι πρὸς τῷ καὶ ἥσυχον ὑπάρχειν. 

A 2828. οὐ ψεύδεϊξ τέγξω: οὐ καταβρέξω οὐδὲ ἀφεψήσω 
καθάπερ ὕδατι ψεύδει τὸν λόγον. οἷον οὐ ψεύσομαι. 

BCDEQ — 28b. οὐ ψεύδεϊ τέγξω: οὐκ εἰς ὑπεθβολὴν τραπή- 
σομαι ψευσάμενος. 0. ἦτοε οὐ κρύψω τὸν λόγον τῷ ψεύ- 
Óer χρύπτεταε γὰρ τἀληϑῆ ὑπὸ τῶν ψευδῶν. — d. ἢ οὔ- 
vOc' οὐ ποιήσω τὸν λόγον ἀσϑενέστερον, ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν βρεχομένων᾽ ταῦτα γὰρ ἀσϑενέστερα γίνετα. — e. οὐ 
μιανῶ οὖν, φησιν, οὐδὲ βρέξω τὸν λόγον μου ψεύδει" ἀντὶ 
τοῦ οὐ ψεύσομαι περὶ τῶν ἐγκωμίων τῶν τοῦ Ψαύμιδος 
λέγων. 

A 298. διάπειρά τοι: τοῦτο ἐν τῷ καϑόλου λέγει, ὅτι 

1 πάντα E κ καὶ B: οὕτως ἐπὶ EQ ἐπὶ v ἔτι Beck || 
εὐχαῖς om. Β | vxc] τὰν 6 αὐτὸν V: αὐτ(αῖς) 7 ἐπαινεῖ] εἴ 
ex corr. Fi. ἐπαινῶ (V) 8.11. nullum E: τροφαῖς ἑτοῖμον C co. 
É. ἵππων Ὁ αἰνέω B, om. ἐξ ἑτοίμου — 8 χαΐρει --- 9 αὐτόν om. 
£ 18.14 ἀγαπῶντος τοῦ φιλοπόλιδος: ego 14 ἐπὶ b: ἢ 
16 1.] om. E πρὸς ἠσυχίαν φιλόπολιν Ά στάσεσι] πόλεσι E 
16. 11 διάγουσι C 18 τῷ] τὸ DE 19 ἀφεψήσω ego: ἀπε- 
ψήσω Α ἀποψήσω b 21 οὐ] οὐχι E || τέγξω om. CD 
26 βρέξω B βρέξω μου ἢ: βρέξομαι CDE || μου om. DO 

5 

10 

15 

80 

85 
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ἡ πεῖρα τῶν ἀνθρώπων ἔλεγχός "ἐστι. καὶ τούτου οὖν εἶναι 
αὐτοῦ πεέδεται OT. 'τονεοῦτός ἐστιν. 

29b. διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος: πάρεστι δια- BCDEQ 
πειρᾶσαι τὸν πΠοῦμιν καὶ γνῶναι. — e. ὅἄλλως᾽ 9j πεῖρα τῶν 

5 ἀνθρώπων ἔλογχος ἀκριβής καὶ ὃ τούτου πειραϑεὶς εἴσεται 
ἄτε οὕτως ἔχει. —d. παράδειγμα δὲ τοῦ "δεῖν τῇ πείρᾳ τάλη- 
ϑὲς ἐξετάξειν τὸν "Eoyivoy παρέλαβεν τὸν ιναῶν βασιλέα, 
ἀγωνιξόμενον ἐν τῷ ἐπιταφίῳ ἀγῶνι Θόαντος μετὰ τῶν 
“ἐργαναυτῶν. γέλωτας δὲ κενῶν ἐπὶ τῷ παρ᾽ ἡλικέαν &8- 

19 λεῖν οὐτὸν, ωὐτῇ τῇ πείρε τοῦ ἀγῶνας ἔδειξε suec] ng ὡς 
εἶχεν ἰσχύος. e δὲ τοὺς Βοροώδας. 8. ἐλϑόνσων 
γὰρ εἰς v)v Αῆμνον τῶν ᾿ἀργοναυτῶν δοκεῖ Ὑψισύλῃ ἡ 
Θόαντος ϑυγάτηρ ϑεῖμαι τὸν γυμνικὸν ἀγῶνα, καὶ ὃ Ἐρ- 
yivog ἠγωνέσατο᾽ ὡς δὲ γελώμενος ὑπὸ νῶν “Ἰημνιάδων 

15 ὅτε πολιὸς ὧν νέοις ἐσπούδασε διαγωνίφασθω ἐνέκησε quce. 
πολιὸς ὑπάρχων. ὅϑεν δῆλον ὡς καὶ αὐτὸς ὁ ἸΨαῦμες ἤδη 
πϑλιὸς ὧν ἐνίκησεν. 

81 8. ἅπερ: ἀντὶ τοῦ simso. Ὁ. ἡ πεῖρα ἤλεγξε καὶ A 
τὸν Eoyivov: ὃν ἔλαβεν εἰκόνα. δοκεῖ yup iu ἱστορίαν 

20 λέγειν" οὐ γὰρ ἐν Αήμνῳ τελευτᾷ Θόας ὁ πατὴρ “Ὑψιτούλης; 
ἀλλ᾽ αὐτὴ μὴ ἀνελοῦσα αὐτὸν λάρνακι ξυλίνῳ βαλοῦσα xevé- 
βαλεν ἐν ϑαλάσσῃ, ὡς ᾿Απολλώνιος (I, 620) 

1sq. ft. καὶ τοῦτον οὖν ὁ πειραϑεὶς αὐτοῦ εἴσοται (cfr. V) 
ὃ “βροτῶν ἔλεγχος om. CDO || βροντῶν E 8.4 διαπειρᾶσαι E 
διαπειράσαι B: διασειρᾶσθαι D διαπειράσομαι Ὁ διάπειρα ἢ 
ὅ καὶ ὁ Βθ8: ὁ γοῦν καὶ Ε 1 ᾿ἘργεῖνονΒ 1.8 τὸν Mi- 
ψυῶν βασιλέα, ἀγωνιξζόμεψον scripsi (cl. A 815): τὸν ᾿Εργόνων 
rcu ΟΥ̓ όσον CE(8) τὸν τοῦ Κλυμένου ἀγωνιξόμενον 
DO ἅπερ καὶ Κλυμένοιο παῖδα" Ἐργῖνος γὰρ rra rie B. 
λέγων ἅπερ KA. παῖδα. 'Eoy. γὰρ ὁ Κλ. παῖς V 9 γέλωτας 
δὲ DEGQ ἕλωτα δὲ C: καὶ γέλωτας Bw | κυνῶν] κιρώντων v 
κισούντων Beck 19 “ψιπύλεια BO 14 ἠγωνίσατο" ὡς δὲ 
om. D || γελώμενος BC: γελώμενος ἠγωνίσατο E. et (supra yo». 
ger. ἐγελᾶτο) ἃ ἐγελῶτο 95 || ὑπὸ] ἀπὸ E JI Μαμν. Ἐ Δημνιάδων 
ἦν 0 15 πολιὸς] πολιὸς ἐσπῶν E | ἐνίχησε BCE: ἐνίκησε δὲ 
θ8 16 ft. post ὑπάρχων lac. stet. 18 post siwmso non 
dist. b ἢ ft. ἥπερ 19. γὰρ Α: δὲ cj. b, ft. recte 21 (ἐν 
λάρνακι ἢ 
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οἴη δ᾽ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς 
“ψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ “ῆμνον ἄνασσεν᾽ 
λάρνακι δ᾽ ἔν κοίλῃ μιν ὕπερϑ᾽ ἁλὸς ἧκε φέρεσϑαι, 
αἴ x& φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο 
"coe &g Σίκινόν ys μεϑύστερον αὐδηϑεῖσαν. 5 

πῶς οὖν λέγει αὐτὸν ἐν ““ήμνῳ τεϑάφϑαι καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἀγῶνα ποιῆσαι Ὑψιπύλην; ἀλλ ' Ἕξεστι πλάττειν τοῖς ποιη- 
ταῖς ἃ βούλονται. 

A 816. Κλυμένοιο: παράδειγμα τοῦ δεῖν «τῇ πείρᾳ» τὸ 
ἀληϑὲς ἐξετάξειν τὸν Eoyivov προσάγεται᾽ οὗτος γὰρ πα- 10 
λαιὸς ὧν λίαν ἀγωνιούμενος τὸν ἐπὶ Θόαντι ἀγῶνα ἦλϑεν᾽ 
γελώντων δὲ ἐκείνων ἐπὶ τῷ παρ᾽ ἡλικίαν δοκεῖν... αὐτῇ 
τῇ πείρᾳ (τοῦ ἀγῶνος ἔδειξε νικήσας ἐνόπλιον δρόμον" 
ὥστε καὶ τοῦ Ψαύμιος Ἰσυμπονοῦντος παρέλαβεν ὡς ὅμοιον 
τὸ κατὰ τὸν Ἐργῖνον. 15 

BcoEQ — 32a. “αμνιάδων: xal ὃ Καλλίμαχος (fr. 1917)" Ἐργῖνος 
Κλυμένου ἔξοχος ἐν σταδίῳ. Ὁ. ἥτις διάπειρα τὸν Κλυ- 
μένου παῖδα ἀπέλυσε τῆς ἀτιμίας τῶν ἐν Τήμνῳ γυναικῶν. 

e. ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη" “Ὑψιπύλης ἀγῶνα ἐπιτελούσης 
ἐπιτάφιον Θόαντε τῷ πατρὶ “ημνίων βασιλεῖ, συμβέβηκεν zo 

32 d. Apostol. 7, 95 (— sch. Thom. p. 179, 1 Ab): ívov 
πολιαΐί: ἐπὶ τῶν προπολίων. οὗτος ἦν παῖς ̓ Κλυμ VOU, € Lu τῶν 
Aoyovavràv. Ὑψιπύλης δὲ τῆς ϑυγατρὸς Θόαντος βασιλέως 
Anuviov ἐπιτάφιον ἀγῶνα τοῦ πατρὸς προτεϑεικυίας, ᾿Εργῖνος 
νέος μὲν ὧν τῇ ἡλικίᾳ, προπόλιος δὲ, παρῆλθεν ἀγωνισόμενος, 
καὶ ἐγελᾶτο ὑπὸ τῶν “Δημνιάδων γυναικῶν διὰ τὰς πολιάς. 
κάλλιστα οὖν τὸν ἀγῶνα διενεγκὼν καὶ τοὺς συνάϑλους νικήσας 
Βορεάδας Ζῆϑον καὶ Καλαΐῖν, εἰς ὑπερβολὴν ἐθαυμάσθη. περὶ 
οὗ καὶ ὁ Πίνδαρος sixs: διάπειρά τοι βροτῶν ἔλεγχος. 

to 5 

1 οἴῃ 2 Λῆμνον À: δῆμον codd. Apoll. | ἀνάσσει 
6 Σίκινόν ye] σηκόνδὲε || αὐδηϑθεῖσαι 7 ποιῆσαι) ποιοῦντα A** 

9 δεῖ À: corr. et supplevi ex V 12 τῷ ego: τὸ || lac. in- 
dicavi 18 τοῦ addidi ex V 14 Ψάμμιος n ft. προπολιοῦντος 
(cfr. p. 137, 24) 16 1] om. 00 Δαμνιάδ.. (cp. οὐδ.) E 4. 
γυναικῶν ἂν | καὶ ὁ Καλλίμαχος om. D | Ὀργῖνος Ε 17 στα- 
δί E | διάπυρος Ε 19 ἡ --- τοιαύτη om. D || ' Ὑψιπύλεια Q** 
'γψιπυλείας (9 20 4nuvolov E 
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ἀπιόντας ἐπὶ τὸ χρυσοῦν δέρας τοὺς ᾿Αργοναύτας ἐκεῖσε 
| γενέσθαι, καὶ προτραπέντας εἰς τὸν ἀγῶνα ἀγωνίσασϑαι. εἷς 
ὧν οὖν αὐτῶν ὁ Ἐργῖνος νεώτερος μὲν τῷ χρόνῳ, προπόλιος 
δὲ τὴν κόμην. ὡς μὴ ἱκανὸς ἀγωνίσασθαι διὰ τὴν ὄψιν 

5 τῶν πολιῶν ἐγελᾶτο ὑπὸ τῶν γυναικῶν καὶ ἐπεκερτομεῖτο. 
ὡς δὲ διὰ τῶν ἔργων ἐδεέχϑη ὑπερβαλλόμενος τοὺς ἀγω- 
νιστάς᾽ ἦσαν δὲ οἱ τοῦ Βορέου παῖδες Ζήτης καὶ Κάλαϊς 
| ἐπαύσατο ἡ κατ᾽ αὐτοῦ γινομένη χλεύη. καὶ τοὐναντίον BCEQ 
ἐθαυμάσθη. διὰ τοῦτο οὖν λέγει τὴν πεῖραν πεπαυκέναι 

10 τῆς ὕβρεως τῆς κατ᾽ αὐτοῦ τὰς “ημνιάδας γυναῖκας. 
848. χαλκέοισιν δὲ ἐν ἔντεσιν: ὁπλῖται γὰρ ἔτρεχον. A 

b. ὁ δὲ δέ σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ γάρ᾽ ἵν᾽ ἢ χαλκέοις γὰρ 
ἐν ὕπλοις νικῶν. 

94e. χαλκέοις δ᾽ ἐν ἔντεσιν: ὃ δέ ἀντὶ τοῦ γάρ. cEQ 
15 τὸν γὰρ ἔνοπλον δρόμον νικήσας ὁ Ἐργῖνος, | εἶτα προσιὼν cDEQ 

τῇ Ὑψιπύλῃ ἐπὶ τῷ στεφϑῆναι εἶπε πρὸς αὐτὴν δεικτικῶς" 
οὗτος ἐγώ. | 

36. μετὰ στέφανον: ἐπὶ τὸ στεφϑῆναι ἀπιὼν εἶπε A 
τῇ Ὑψιπύλῃ. 

c0 87. οὗτος ἐγώ: τὸ οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι δεικτικόν. — A 
88. χεῖρες δὲ καὶ ἦτορ: aí δὲ χεῖρές μου καὶ ἡ ψυχὴ A 

κατάλληλοι.. ἀλλ᾽ ὅμοιος ἔσομαι, ὕμοια ἐνθυμούμενος καὶ 
πράττων. | 

898. φύονται xal νέοις: ὡς xal τοῦ Ψαύμιδος προ- A 
26 πολιοῦντος καὶ νικήσαντος. ὉὈὌ. ἄλλως πολλάκις τις νέος 

ὧν πολιοῦται καὶ παρὰ τὸν τῆς ἡλικίας ἐοικότα χρόνον. δη- 
λονότι καὶ αὐτὸς ὃ Ψαῦμις πολιὸς ἦν καὶ οἷον προπόλιος. 

ὕμνου τέλος Ψαύμιδος ἐκ Καμαρίνης. Q 

1 τοὺς] τοῦ E 3 αὐτῶν om. E 4 ἱκανὸς] καλὸς καὶ 
ἱκανὸς Ὁ ὅ καὶ ἐπεκερτομεῖτο om. BC Apostol. || ἐπεκερτομεῖτο 
Qv: ὑπεκερτομεῖτο D ἑκερτομεῖτο E 8. ἡ γινομένη χλεύη xov 
αὐτοῦ Bv 11 γαλκέοις À*^ | pro δὲ cp. obsc. A 14 χαλκείοις 
CE || ἔντεσιν CE: ἔντεσι νικῶν Q— 15 ἐνόπλιον E || εἶτα] καὶ D 

16 Ὑψιπυλείᾳ Q || στεφανωϑῆναι 60 || εἶπε] καὶ D || πρὸς o$- 
t?» om. Q [αὐτὸν Ε 17 οὗτος D οὗτος Q0: οὕτως CE || ἐγώ om. C 

20 δοτικόν: V (Schroeder) 22 ἀλλ᾽ suspectum — 24 ΦΨαάμ- 
μιδος 21 Ψάμμις 
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Seholia in Olympioniearum earmen V. 

AC — TG αὐτῷ ἀπήνῃ καὶ κέλητι καὶ τεθρίππῳ. 
BDEQ Τῷ αὐτῷ ὁ καὶ κέλητι. inser B 
ADEQ  & 7ὺ ε΄ εἶδος y ἔχει περιόδους ἁπλᾶς πάσας δαυταῖς 

συμφωνούσας᾽ οὐ γάρ ἐστιν ἐπῳδὸς 4 y. ἐκ κώλων δέ 
εἰσιν ιθ΄. τὸ α΄ doxvuluxóv τρίμετρον καταληκτικόν. δ 
τὸ β΄ ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάττονος. τῆς α΄ συξυγίας τρέτον παί- 
ova ἐπιδεξαμένης᾽ ὅπερ γένεται ἐπὶ τῶν ἰωνικῶν. τὸ y 
ἰϑυφαλλμεκὸν παρὰ μέαν συλλαβήν. τὸ δ΄ δακνυλικὸν πενϑ- 
ἡμιμερές. τὸ ε΄ ἰϑυφαλλικόν. τὸ ς΄ ἀναπαιστικόν᾽ σύγ- 
κειται δὲ ἐκ β΄ ἀναπαίστων καὶ βακχείου. ὅπερ πάσχει τὰ 10 
ἀναπαιστικὰ, καὶ ἑξῆς ἀναπαίστου καταληχκτικοῦ. τὸ ζ΄ ἰϑυ- 
φαλλικόν. τὸ η Φερεμκράτειον. τὸ O' προσοδιακὸν ἐκ 
τοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος καὶ χοριάμβουι τὸ ε΄ δακτυλικὸν δίμε- 
τρον ἀκατάληκτον. τὸ ια΄ δακτυλικὸν πενϑθημιμερές. 
τὸ ιβ΄ ἰϑυφαλλικόν. τὸ w' ὅμοιον τῷ ς΄.0 τὸ 10 ἐϑυ- 15 
φωλλικόν. τὸ εε΄ δίμοιρον ἔπους. τὸ «ς΄ ἐθυφαλλικόν. 

τὸ ιζ΄ δίμοιρον ἔπους. τὸ τη΄ ἐγκωμιολογικὸν παρὰ τὴν 
τελευταίαν συλλαβήν. τὸ υϑ' ὑθυφαλλικόν. | inscr? DEQ 

E — b. ὅμοεον δέ ἐστι μονοστροφικῶ᾽ ἐκ γ΄ γὰρ περιόδων 
ἐστὶ τῶν ωὐτῶν, ἐπῳδὸς δὲ οὐκ ἔστιν. 80 

ABDEHQ Inscr. ἃ. Αὕτη ἡ ὠδὴ ἐν μὲν τοῖς ἐδαφίοις οὐκ ἦν, ἐν 
δὲ τοῖς Διδύμου ὁπομνήμασιν ἐλέγετο Πιωδόρου. 1B ςΌΕ0 

2 ἀπήνῃ κέλλητι. εἶδος πέμπτον E ἀπ. κέλητι ἰθυφαλλικόν F 
(teste Mommseno) 8 γ΄ ἔχει scripsi: y À τῆς στροφῆς ἔχει V 
τῶν στροφῶν ἔχει b || πάσας b: πάσαις Α om. V 6 εἶσιν Α: 

«ἐστι V. || ἀκατάληκτον Pauw 6 ἐλάττονος A0: ἑλάσσονος E 
Me (lac.) D || «oírov DQ Tzetzes: τέταρτον E om. A 7 ἐπι- 
δεξαμένης V: ἐνδειξαμένης À || và» ἰωψικῶφ À: τοῦ ἰωνικοῦ V 

8 ἰθυφαλικὸν DE 10 ὅπερ V: ὥσπερ À || πάσχει ADE: 
περιέχει Υ [11 καὶ om. V | ἑξῆς AQ: ἐξ ἧς DE || ἀναπαίστου 
ΑΘ: ἀναπαίστου καλεῖται DE 19 προσοδιακὸν ΕΌ: προσ- 
ωὡδιακὸν À ἀνακλώμεψνψον προσοδιαχκὸν D 16 ὁμοίως V || 
ἔχτῳ 0 Tzeizes v: y Α τρίτῳ DE 17.18 τὰς τελευταίας 
συλλαβάς Tzetzes v (corr. iam Pauw) 21 αὕτη AB: αὕτῃ δὲ 
DE ἱστέον δὲ ὅτι HQ || μὲν om. A. 22 Πινϑάρου V: περὶ aó- 
τῆς τάδε ἃ 
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Inser. b. Γέγραπται τῷ αὐτῷ Ψαύμιδι τεϑρίππῳ καὶ ABCDEQ 
ἀπήνῃ καὶ κέλητι νενικηκότι τὴν ὀγδοηκοστὴν Üevrégav 
Ὀλυμπιάδα. imr*8 C. πρὶ δὲ τῆς ἀπήνης Πολέμων φησί" A 
ἤγετο δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἀπήνης ἀγὼν. καί εἰσιν οἵ ἀγωνισά- 

5 μενος ἡμίονοι καταλυϑῆναι δὲ τοῦτο τὸ ἀγώνισμα κατὰ τὴν᾿ 
οὗ΄ Ὀλυμπιάδα καὶ εἶναι ιγ΄ νίκας. τὴν δὲ ἀπήνην λαμπή- 
νην λεγέσϑαι ὑπὸ Τεγεατῶν φησιν ὁ Πολέμων᾽ of δὲ, Θεττα- 
λῶν εἶναι τὴν λέξιν. ἐτυμολογεῖται δὲ ἀπήνη αἰπεινή τις 
οὖσα διὰ τὴν ὑπερτερίαν᾽ διὸ καὶ ὑψηλᾶν 0 τον τὸν Πίν- 

10 δαρον M a ὃ λόγος. 
1 a. ὦ ϑύγατερ Ὠχεανοῦ Καμάρινα , δέχου τὸν γλυκὺν A 

ἄωτον τῶν στεφάνων καὶ τῶν ἀρετῶν τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ 
καρδίᾳ γελανεῖ, τουτέστι γαληνιαζούσῃ, καὶ τῆς ἀκαμαντό- 
ποδὸς ἀπήνης καὶ τὰ δῶρα τοῦ Ῥαύμιδος᾽ σοὶ γὰρ αὐτὰ 

15 παρακομέξει. 
1}. Ὑψηλᾶν ἀρετᾶν: ὃ νοῦς" λέγει πρὸς τὴν Κα- BCDEQ 

μάριναν τὴν Ὠκεανοῦ, ἧ ὁμώνυμος ἡ πόλιες καὶ ἡ λίμνη, 
| ὅτε δέξαι τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν στεφάνων τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ CDEHQ 
xol τῆς ἀπήνης τὸ ἄωτον, ἀντὶ τοῦ τὸν ὕμνον, ὅς ἔστι 

20 δῶρα τοῦ Ψαύμιος νενικηκότος. τὸν ὕμνον δὲ ἄωτον τῶν 
στεφάνων καὶ τῶν ἀρετῶν εἶπεν, ἐπεὶ οἵ νικῶντες ἐκ τοῦ 
ὑμνεῖσϑαι εὐκλεεῖς γίνονται. “Ἀρίσταρχος δὲ ἀκούει Ὦχεα- 
νοῦ ϑυγατέρα Καμάριναν τὴν λίμνην, ἀφ᾽ ἧς καὶ τὴν πό- 
λιν ὠνομάσϑαι.  "Aoríuov δὲ (rFHG τγ, 84 πρὸς τὴν 4ρέ- 

80 ϑουσαν τὸν λόγον εἶναί φησιν. αὕτη δὲ ἐν Συρακούσαις 
κρήνη" ὑποτέτακται δὲ ἡ Καμάρινα ταῖς Συρακϑύσαις. ἔχει 

1—8 cfr. Thom. 188, 19 1 τῷ αὐτῷ om. À | Ψαύμιδι 
ΑΒΘ: Ψαύμιδι ὁ ἐπίνικος CDE (Thom.) 2 ᾿κέλλητι AGE I 
post κέλητι frustula sch. 1 add. E; cfr. ad 16 || νενικηπότι --- 
8 Ὀλυμπιάδα om. À J ὀγδοηχοστὴν δευτέραν (nf ) BDE: πε 
CHO . 4 Ὀλυμπίᾳ αὕτη À, del. αὔτη 6 πδ΄ cj. b || λαμπή- 
vnv Prud cl. Hes. s. v. Poll. X 52: Aeuzivn» — "7 Πολέμων 
b: πολέμιο 8 αἰπεινή ego: αἰπένη 11 Καμαρίνα ubique 
codd. E Ὀλυμπίοις: ego 18 γαληνιάξζουσα: ego — 16 ὑψη- 
λᾶν — λέγει B: λέγει δὲ ΟΌΕΘ 16—22 turbato ordine E (cfr. 
ad 2) 16 τὴν om. CQ 17 καὶ ἡ ΒΩ: xol DEG 19 ὅς 
DEG: 60 & Qb 20 δῶρον C | τῶν δὲ ὕμνων ἄωτον E 
25 φασιν E 26 κρήτη E || ὑποτέτακται — Συρακούσαις om. V 
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δὲ ἡ doéOovoa xol πᾶσα κρήνη τὰς πηγὰς ἀπὸ Ὠκεανοῦ. 
cEHQ βέλτιον δὲ ὡς ᾿Δρίσταρχος. 06. ἄλλως᾽ Καμάρινα καὶ ἡ 

πόλις τοῦ Ψαύμιδος καλεῖται καὶ λίμνη πλησίον αὐτῆς κει- 
μένη. of μὲν οὖν φασιν ὅτι τῇ πόλει τὸ ὄνομα ἐτέϑη ἀπό 
τινος νύμφης οὔσης, of δὲ ἔκ τινος Ὠκεανοῦ ϑυγατρὸς ἀμ- 
φοτέραις, ὡς Ἡσίοδος (th. 864)" 

CDEHQ τρὶς γὰρ μυρίαι εἰσὶ τανίσφυροι Sixsavivot. 
πρὸς ϑυγατέρα οὖν τοῦ Ὠκεανοῦ τὴν Καμάριναν λέγει. 

B(O)DEHQ d. ὁ δὲ νοῦς" ὦ τοῦ Ὠκεανοῦ ϑύγατερ Καμάρινα, δέχου 
τὸν γλυκὺν ἄωτον (λέγει δὲ τὸν ὕμνον) τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ 
ὑψηλοτάτων ἀρετῶν καὶ τῶν στεφάνων τῆς τε ἀπήνης καὶ 
τοῦ Ψαύμιδος, δέχου δὲ τὸ τοιοῦτο δῶρον φαιδρῷ προσ- 
ὥὦπῳ. insor* DQ metr^ E 

C 6. καρδίᾳ γελανεῖ: γαληνιώσῃ xol φαιδρᾷ. 
BDEQ 6&8. ἀκαμαντόποδος ἀπήνης: ἁμάξης. 

BCDEQ b. ἀπήνη δέ ἐστιν Gouo ἐξ ἡμιόνων ξευχϑέν. εἰϑισμένου 
δὲ ἵπποις ἀγωνίξεσϑαι, ᾿ἀσάνδραστος ἐπετήδευσε καὶ ἡμιό- 
νοις ἀγωνίξεσϑαι. χρόνος δέ τις οὐ μακρὸς, ἀλλὰ δεκαετὴς 
τοῦτο διέλυσε᾽ διελύϑη γὰρ περὶ πε Ὀλυμπιάδα. 

HQ — 6c. ἀκαμαντόποδος δὲ, τῆς κατὰ τὸν δρόμον ἀκοπιά- 
στου ἀπήνης. 

BDEQ 18. Ψαύμιός ve δῶρα: ὅστις Ψαῦμις, ὦ νύμφη 
Καμάρινα, τὴν σοὶ ὁμώνυμον πόλιν ἐπαίρων καὶ δοξάξων, 

. 9 καὶ om. v 6 νύμφης οὔσης CEH: οὔσης νύμφης ἂν 
γῆς νύμφης Horn ἢ. 4δ. Ft. cf. Zenob. V, 18: τινὲς δέ φασι φυ- 
τὸν δυσῶδες εἶναι τὴν καμάριναν — 5.0 Ἡμφοτέρης ν ἢ Augi- 
τρίτης Ὁ ἀμφοτέρως, del. ὡς, Horn 1.1. 7 τανίσφυροι DEHP*0: 
τανύσφυροι CH**  Ὠκεανῖναι (-ἰίνα!) CE: ἸὨκεανίδες (ς-ῖδες) ΠΗ 0 

8 γοῦν E 9 ὁ δὲ νοῦς om. Bv 10 τῶν ἐν Ὀλ. DO: τὸν 
ἐν Ὀλ. E. τὸν ἐν Ὀλ. τῶν ΒῊν 11 ἀπήνης EU(b ex cj.): Aitvnsc 
BDHQ 12 δὲ om. E|| τοιοῦτον EQ 1 ἀπήνης BDE: τ᾽ ἀπή- 
veg Q 16 εἰθισμένον Dv εἰθισμένα Ὁ 17 ἀγωνίξεσθϑαι --- 
ἡμιόνοις om. D [[᾿ἀσάνδραστος Ε ᾿ἀσάδραστος C**: ᾿ἀσάνδροστος 

μά 0 

Bü ᾿ἀσάνδροσος GH ἃς Ἄδραστος C^ Θερσίας Paus. V 9, 1 Θέρ- ' 
σανδρός τις cj. Bentley opusc. p. 289 ed. Lips. "4ccvógoc Momm- 
sen sch. Germ. p. 22 not. 2 [18 δεκαετὴς] δυοχαιπεντηκονταε- 
τὴς Bergk* p. 76 19 πε’ CDEGO: ὀγδοηκοστὴν ἐννάτην B 
22 l] ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξων ἃ . 
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τὴν εὐδαίμονα xol πολυάνϑρωπον Καμάριναν, | τοὺς Aeyo- BCDEQ 
μένους διδύμους βωμοὺς ἐν τῇ Ἤλιδι ἕξ ἐκόσμησε βου- 
ϑυσίαις ὑπὸ ταῖς ἑορταῖς τῶν ϑεῶν ταῖς μεγίσταις. οἷ γὰρ 
νικῶντες ἔϑυον ἐν τοῖς ἕξ βωμοῖς. 100 

5 7b. ἄλλως᾽ ὃς τὰν σὰν πόλιν αὔξων: πρὸς τὴν CEQ 
ἡρωΐῖδα ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις" ἀπὸ γὰρ τῆς κρήνης καὶ ἡ πόλις. 15 € 

8a. τὰν σὰν πόλιν: τὴν Καμάριναν ὁμώνυμον τῇ Α 
πόλει λίμνην οὖσαν ἀκούουσιν, ἀφ᾽ ἧς καὶ αὐτὴ ἡ πόλις 
ὠνόμασται. διὸ καὶ Ὠκεανοῦ ϑυγατέρα αὐτὴν λέγει. 

10 b. σὰν πόλιν: τὴν ἀπὸ σοῦ προσαγορευομένην καὶ χρη- AEQ 
ματίξουσαν, διὰ τὸ ἐν ἀξιώματι. 

10a. βωμοὺς ἕξ: ἀφ᾽ ἱστορίας τοῦτο εἴληφεν ἱστορεῖ A 
γὰρ περὶ τῶν ἐξ βωμῶν Ἡρόδωρος (FHG II, 86) γραμματικός" 
ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Ἦλιν τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἱερὸν [Ópócovo Διὸς 

15 Ὀλυμπίου - xol Ὀλυμπίαν τοῦ ϑεοῦ ὁμώνυμον τὴν χώραν 
ἔϑεντο. ἔϑηκε δὲ αὐτῷ αὐτόϑι καὶ ἄλλοις ϑεοῖς βωμοὺς 
ἕξ τῷ ἀριϑμῷ σύμβολον τῶν ιβ΄ ϑεῶν, καὶ πρῶτον τὸν τοῦ 
Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου, à σύμβωμον ἐποίησε τὸν Ποσειδῶνα" 
δεύτερον Ἥρας καὶ ᾿4ϑηνᾶς᾽ τρίτον 'EouoU καὶ ᾿Απόλλωνος" 

30 τέταρτον Χαρίτων καὶ Διονύσου᾽ πέμπτον ᾿Αρτέμιδος καὶ 
᾿Αλφειοῦ" ἕκτον Κρόνου καὶ Ῥέας. καὶ ἐπὶ πέντε ἡμέ- 
ρας ἦγον τὴν ἑορτὴν βουϑυσίας ποιοῦντες καὶ ἀγῶνας ἐπι- 
τελοῦντες. 

10». βωμοὺς ξξ: Ἡρόδωρός φησι τὸν ἩἫρακλέα ἐν BCDEQ 

1 βωμοὺς ἕξ pro l. praem. C. 2 BE] καὶ Ε 8 ὑπὸ BCE: 
ὑπὲρ DOv || τοῦ ϑεοῦ E 4 σημείωσαι περὶ τῶν ιβ΄ βωμῶν ἢ 
μᾶλλον ς΄, H δὲ ἀγαλμάτων add. D ὅ---Θ cfr. Germ. 185, 12 
5 τὴν σὴν 0 "7 ὁμωνύμως: ego — 10—11 cfr. Germ. 185, 18 

10 σὰν πόλιν ego: οὖσαν πόλιν Α τὴν σὴν οὖν EQ Thom. 
11 διὰ τί(ὸ) ἐν ἀξιώματι À: ὦ Καμαρίνα EQ Thom. 

12 β(ωμοῦς A? 18 Ἡρόδοτος A?* || γραμματικός b: γραμμάτα 
Ac? 14 Διὸς b: δι᾽ οὗ 16 ἔϑεντο corruptum; ἔθετο b | 
ἔϑηκε ego: ἔϑυσε || αὐτόθι. καὶ b — 16 sq. ἔϑυσε δὲ αὐτῷ τῷ Zi 
καὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς καὶ ἐποίησε βωμοὺς cett. Müller ΕῊΘ 1.1. 

16 βωμοὺς (ἱδρυσάμενος (et infra ovufióuov) Christ 
11 σύμβολ(ον)ὴ À: συμβώμων b συμφώνους" Schroeder 19 δεύ- 
τερον b: καὶ || γ΄ etc. A 2441. om. E || 'Hoó(corr. ex όϑ)δοτος € 
"Hoóóo(o corr.vog D 
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Ὀλυμπίᾳ ἴδρύσωσθαι δώδεκα ϑεῶν ἀγάλματα. συμβώμους 
δὲ αὐτοὺς ποιῆσαι ἕξ βωμοὺς κατασκεύασανταις — c. ἄλλως" 
Ὀλυμπίασι βωμοί εἰσιν ἐξ δίδυμοι τοῖς δώδεκα ϑεοῖς ἀνε- 
δρυμένοι, ἑνὸς ἑκάστου βωμοῦ δύο ϑεοῖς καϑωσιωμένου᾽ 
πρῶτος Διὸς καὶ Ποσειδῶνος" δεύτερος Ἥρας καὶ ᾿4ϑηνᾶς" s 
τρίτος Ἑρμοῦ καὶ ᾿Δπόλλωνος" τέταρτος Χαρίτων καὶ Διο- 
vícou* πέμπτος ᾿Αρτέμιδος καὶ ᾿ἡλφειοῦ" ἕκτος Κρόνου καὶ 
"Plac" ὥς φησιν 'Hoóóopog. τὸ ὁ 

A 13a. ἀέϑλων τε πεμπαμέροις: ὅτι πεμπάμερος ἢ 
πενθήμερος ὁ ἀγὼν λέγεται". πρὸς γὰρ ε΄ ἡμέρας ἄγεται, 
ἀπὸ ια΄ ἀρχόμενος (καὶ λήγων εἰς ιδ΄ καὶ στεφάνους ἔχει 
κη΄, οἷς στεφανοῦσι τοὺς νικῶντας. 

BCDEQ 18". πεμπταμέροις ἁμίλλαις: ἐπειδὴ ἐπὶ πέντε 
ἡμέρας ἤγετο αὐτὰ τὰ ἀγωνίσματα [ἀπὸ iw μέχρις ιςΊ. 

BDEQ €. ἡνίκα οὖν ἐτελεῖτο và ὧϑλα τῶν πενθημέρων ἀγώνων, ἐγέ- 15 
eoios τοὺς βωμούς᾽ ἐκόσμησε δὲ τοὺς βωμοὺς νικήσας ἵπποις 
[τεϑρίππῳ  ποὶ ἡμιόνοις καὶ κέλητι. 

B — 13d. πεμπταμέροις: ἐπεὶ ἐν πέντε ἡμέραις ἤγετο τὰ 
Ὀλύμπια, ἀπὸ ἑνδεκάτης μέχρις ξξκαιδεκάτης. 

A  1b5& μοναμπυκίᾳ τε: καὶ ἵπποις καὶ ἡμιόνοις καὶ 90 

[ood 

18e. Tzetzes ad Lyc.41: Τὰ δὲ Ὀλύμπια πέντε ἡμέρας 
ἐτελεῖτο, ἀπὸ ια΄ τῆς σελήνης μέχρι τῆς ὕλης ιε΄. Προεγυμνά- 
ἕοντο δὲ πρώην ἡμέρας X. 

. 1 δώδεκα] τῶν E 2 κατασκευάσαντα Beck: κατασκευά- 
cag 8.Ὀλχλυμπίασι(») C0 (Beck): Ὀλυμστιὰς E Ὀλυμπιάϑι Dv om. 
B 8.4 ἐνιδρυμένοι θι ἀφιερωμένοι Ὁ 8 ὁ Ἡρώδοτος C 'Hoó- 
δοτος D — 9 πενεαμέεροις Α πενταμέροις ej. Mommsen  πεντά- 
usroog 10 πρὸς] ft. ἐσὲὶ (V) 11 ἀρχόμενος (καὶ ego: ἀρχο- 
uév(eg?) | Aey(ov) — 12 xn | μη Christ proll. L | οἷς ego: ot 

18 πεμπταμέροις B(O)DQO: πεμοτταμέτροις E || ἁμίλλαις om. 
6 14 ἡμέρας CEG: ἡμέραις BDv || ἤγετο --- ἀγωνίσματα] 
ἐγένετο τὰ Ὀλόμπια 0 || ἀστὸ --- τς Ηἂν om. BCDE 16 ἡνί- 
καὶ B: καὶ ἡνίκα DEO | πεμπταμέρων D — 15.16 ἐγέραιρε DEO: 
ἐγέραιρον Bv 16 ἐκόσμησε — βωμοὺς om. D || τὸν βωμὸν E || 
γικήσας BD: ὡς νικήσας E | ἵπποις] om. E. ἵππῳ D 17 τε- 
ϑοίππῳ seclusmi | καὶ ante ἡ ἐς om. Oxon. || ἡμιόνοις Ot?v: 
ἡμέονος BDEG | καὲ (ante κέλητι) E: om. BUGOv 20 μοναμ- 
πυκίας ye 
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μοναμσοικίᾳ. ὅ ἐστε πέλητι᾽ ἄμπυξ γὰρ. κατὰ Θετταλοὺς ὁ 
χωλενός. 

165b. μοναμπφῳηέᾳ: μονοχαλένρ. μοητέον δὲ ἑνὶ ἵππῳ BCDEQ 
τῶ λεγομένῳ κέλητι. ἄμπυξ μὲν γὰρ κυρέως ἀνάδημα τῆς 

δ πειραλῆῆς τε, καὶ λῶφρος χρυσῷ. καὶ λίϑοις πεποικιλμένος, Ov 
περὶ τὰς κεφαλὰς αἵ γυναῖκες φϑροῦσε" μεταφορικῶς δὲ καὶ 
oí διάχρυσϑε χαλεμοὶ ἔμσουκες λέγονται᾽ ὡς Ὅμηρος (Ε 358): 
χρυσάμνυκως ἵππους καὶ ἀλλαχοῦ (X 469): ἄμπυκα κεκρύ- 
φαλόν v ἠδὲ πλεητὴν ἀναδέσμην. 

1 16. viv δὲ κῦδος: σοὺ δὲ, ὦ νύμφη. Καμάρινα, τὴν BCDEQ 
iw τῆς νίκης δόξαν ἀνέθηκον᾽ ἀντὶ τοῦ, σοὶ χάριν ὁμολογεῖ 
ἐπὶ τῇ wow. fu yt μὴν καὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα τὰν "dxgmvo 
ἀνεπήρυξον᾽ ἐν γὰρ τῷ: ἀγῶνι οὗ inue | καὶ ἀπὸ πανέ- cDEHQ 
Qe ἀνηγορεύοντνο καὶ ἀπὸ. προγόνων» καὶ πόλεων. καὶ τὴν 

15 νέοικον οὖν ἔδραν ἀνηγόρευσεν,. τὴν πόλιν αὐτοῦ τὴν μει- 
ori ἱδρυϑεῖσαν »eh οἰπισϑεῖσαν. κτέξεται μὲν yàg. ἡ Κα- 
μάρινα με Ὀλυμπιάδι" ἐπτικρατησάντων δὲ Συρακουσίων 
πορθεῖται. τῇ ut Ὀλυμπιάδε᾽ εἶτα ἐμ τῇ πε Ὀλυμπιάδι τῷ 
μεταξὺ χρόνῳ καθ᾽ Ow ἐνίκησεν Ó ἸΡαῦμες ἀνακτίζξεται. εἰ- 

20 χύτως. ob αὐτὴν νέσικον ὀνομάζξει. 
18. ὃν πατέρα xogov ἐκήρυξεν: Axoov ἐκωλεῖτο ὁ A 

πατὴρ Ψαύμιδος. ὃ γὰρ νικῶν πατέρα καὶ πατρίδα ἀνακη- 
ράσσει. 

4 sch. T E 858. Hes., δυϊά,, EM 86,20. Ap. soph., Hes., 
Suid. χρυσάμπυκας. Zon. 1860 

4—6 cfr. Mosch. 186,14 ὅ λώρωῳ E] zoucobós καὶ λέϑοις 
wemxonaluévow ἢ 8 ἵππους om. E | qve D ἄμπο Ε om. à 

9 vc ἠδὲ] ἠδὲ Bv τ᾽ 3, 0, om. πᾶ. &xe& || ern ΑΝ Ε 

"τισθεῖσαν C 16—20 ofr. Thom. 188, 17 17 τῶν Zivo. Hà 
18 τὴν ζ΄ Ὀλομπιάδ(α)ὶἩ D — 19 sq. corrupta; 18 πβ΄ οὐ 19 ue- 

ταῖν τοῦ ;oóvav "Thom. 19; prob. Horn p. 31. 18 εἶτα --- Ὅλομ- 
πιάδιε om; ἢ ἢ τῷ EQ: ἐν τῷ δὰ ὃ τὸν D τῷ τῷ ἢ! 19 χρόνο» 8} 
ὃ»] ἣν ΓΛ ap. Thom. — 20 αὐτὸν E — 21 ἄκρων (in 1) A^ 
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A 198. τὰν νέοικον ἔδραν: νέοικον ἕδραν εἶπε viv 
Καμάριναν ὁ Πίνδαρος. σαφηνίξει Τίμαιος ἐν τῇ δεκάτῃ" 
εἰσὶ δὲ οὗτοι of Καμαριναῖοι .... ὑπὸ τοῦ Γέλωνος τυ- 
ράννου ἀνῃρέϑησαν᾽ εἶτα ὑπὸ Γελώων συνῳκίσϑησαν ἐπὶ 
τῆς ... Ὀλυμπιάδος. ἡ δὲ ἅλωσις ἐγένετο κατὰ τὴν 4α- 
ρεέου τοῦ Πέρσου διάβασιν. 

CcDEHQ — 19b. τὰν νέοικον ἔδραν: ᾿πποκράτης ὑπὸ τοῦ τῶν 
Γελώων τυράννου ἀνῃρέϑη᾽ εἶτα ὑπὸ Γελώων συνῳκίσϑη ἡ 
Καμάρινα κατὰ τὴν μβ΄ Ὀλυμπιάδα, ὥς φησι Τίμαιος vu6 
1,314) διὸ καὶ νέοικον ἔδραν εἶπε τὴν πόλιν. ἡ δὲ ἅλωσις 
αὐτῆς ἐγένετο κατὰ τὴν Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου στρατείαν. 

ACDEHQ c. Φίλιστος ἐν y (ΠΉΘΙ, 187 φησὶν ὅτε Γέλων Καμά- 
Qvav κατέσκαψεν᾽ “Ἱπποκράτης δὲ πολεμήσας Συρακουσίοις 
καὶ πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβὼν ὑπὲρ τοῦ τούτους ἀπο- 
δοῦναι ἔλαβε τὴν Καμάριναν καὶ συνῴκισεν αὐτήν. ὁ γοῦν 
Πίνδαρος συνῳκισμένην οἶδε τὴν Καμάριναν. 

A 19ἃ. ὅτι δὲ περὶ τὴν x ἐνίκησεν Ὀλυμπιάδα ὁ Ψαῦμις 
τῇ ἀπήνῃ. οὕτως συνορᾶται᾽ καταλύεται γὰρ αὐτῇ τὸ ἀγώ- 
νισμα περὶ ὀγδοηκοστὴν ε΄ Ὀλυμπιάδα᾽ τῷ δὲ ἅρματι ἐνίέ- 
κησε τὴν mf ὥστε τὴν πα΄ Ὀλυμπιάδα ἐνίκησε τῇ ἀπήνῃ 
ὁ Ψαῦμις. | 

2 (ὀκτὼ xol» δεκάτῃ Horn n. 48 (male) 8. οὗ in lac. suppl. 
ὃ} ὑπὸ b: ἀπὸ | Γέλω(νος) — 4 Γελώων scripsi (cfr. ad 8): I*- 
Ao (vog) 6 o9" suppl. b, πβ΄ Horn p. 81 7 post Ἵπποκρά- 
τῆς ft. lac. statuenda [τῶν om. Ὁ 8.Γελώνων E || ἀπὸ C || 
Γελώων Wesseling ad Diod. XI, 76: Γέλωνος || ἀνῳκίσϑη D 
9 μβΊ κβ΄ E πβ΄ Horn p. 81 ex recc. — 7—9 ita constitui vo- 
luit b: Καμάρινα ὑπὸ Γέλωνος τοῦ τῶν I. v. ἀνῃρέθη, εἶτα ὑπὸ 
Γελώων συνῳκίσθη κατὰ τὴν o0' Ὀ. (vix recte) 10 διὸ ---- 
στζόλιν om. D 19 Φίλιστος À: Φίλιστος (-uzzxog E) δὲ V || ἐν γ' 
φησὶν ὅτι E: ἐν volvo φ. 0. Α ἐν τούτῳ φ. ὅ. C. ἐν τῇ γ' (ny U) 
φ. 0. HU φησὶν ὅτι Ὁ φησιν ὅτι ἐν τῇ τρίτῃ Or | Γέλων V: 
Γέλωνι À 18 κατέσκαψεν Α: κατέστρεψεν Vi ἹἹπποκράτης V: 
*Inzxóvng A || δὲ V: ὁ A ἢ πολεμήσας À: πολεμῶν V || Συρ(ρ)ακου- 
σίοις V: Συρρακουσίους αὶ 14 τούτους ἀποδοῦναι À: ἀποδοῦναι 
τούτους V 16 συνῴκησεν AC | αὐῇόδὝἔδὟδ  18ὅ.16 ὁ γοῦν II. c. 
οἶδε À: οἶδεν οὖν ὁ Π. σι V. εἶδεν οὖν ὁ II. c. Beck. 16 συνῳ- 
κισμένην DHO: συγκτιξομένην Α συνφῳκιξομένην E. συνοικιξο- 
μένην C — 19.20 ἐνίκησε b: ἐνίκησαν 20 ἐνίκησε Schroeder: 
ἐνίκησεν ἐν 

15 
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20a. ἑκὼν δ᾽ Οἰνομάου: ἀπὸ τῆς Πίσης. — b. περι- CcEHQ 
φραστικῶς ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ἐλθών. ὁ. ὅτι καὶ ὃ 
Οἰνόμαος ἐν Ὀλυμπίᾳ ᾧκει. ἃ. ἱκὼν δὲ ἀντὶ τοῦ παρα- EHQ 
γενόμενος. | 

.δ 2309. ἄλλως" ἱκὼν δ᾽ Οἰνομάου ἕως τόνδε δᾶμον cDpEHQ 
ἀστῶν: ὁ νοῦς ἐλθὼν δὲ ἐκ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς Πίσης 
νικήσας ὑμνεῖ μὲν τὸ σὸν ἄλσος, ὦ πολιοῦχε ᾿4ϑηνᾶ" ἀντὶ 
τοῦ σὲ ὑμνεῖ" ὑμνεῖ δὲ καὶ τὸν ποταμὸν τὸν Ὄανον κα- 
λούμενον καὶ τὴν ἐγχωρίαν λίμνην Καμάριναν" ὑμνεῖ δὲ καὶ 

40 τοὺς ὀχετοὺς τοῦ ᾿Ιππάριδος ποταμοῦ, ὅστις τοῖς μὲν ὀχε- 
τοῖς αὐτοῦ ἄρδει τὸν ὅλον ὄχλον vs καὶ τόπον, προσκολλᾷ 
δὲ καὶ προστίϑησιν ἀδιαλείπτως ἄλσος μέγα καὶ τύπον πο- 
λύν τε καὶ ὑψηλὸν, ὡς δύνασθαι καὶ ϑαλάμους ἐξ αὐτοῦ 
καὶ μεγάλας ποιεῖν οἰκίας᾽ ἄγει δὲ τὸν δῆμον αὐτὸν εἰς 

i5 φῶς καὶ χαρὰν ἐξ ἀμηχανίας καὶ ἀπορίας, πάντα παρέχων. 
λέγεται γὰρ καὶ ναυσίπορος εἶναι καὶ πολύιχϑυς. καὶ ὁ 
μὲν ᾿Αρίσταρχος βούλεται οὕτω, ϑαλάμων κατασκευὰς τὸν 
Ἵππαριν τῇ Καμαρίνῃ παρέχειν᾽ φησὶ γὰρ ὅτι διὰ μέσης 
ῥέων τῆς Καμαρίνης τῇ πλημμυρίᾳ ἀναπλάσσει γῆν. ἀφ᾽ 

30 ἧς πλινϑεύοντες οἵ Καμαριναῖοι οἰκοδομοῦσι τὰς οἰκίας. 
προσπλάσσει δὲ γῆν ὡς καὶ ὁ ᾿Αχελῷος ταῖς Ἐχινάσι καὶ 
ὁ Νεῖλος τῇ «Αἰγύπτῳ. | ὃ δὲ Δίδυμος οὐ τοῦτο βούλεται" DEHQ 
οὐ γάρ φησι τοσοῦτον πλημμυρεῖν ὡς δύνασϑαι τῇ νεωστὶ 
κατασκευασϑείσῃ πόλει τοσοῦτον παρασχεῖν πηλὸν πρὸς 

1.117 ἱκὼν δ᾽ Oi. καὶ Πέλοπος E|| τῆς om. CH 1.2 περι- 
φρ. δὴ E || τῆς om. CE || Πελοπονήσου CEH 8 ᾧκει om. E 
5 ἄλλως om. CDE || Οἰνομάου CHO: Oi. καὶ Πέλοπος DE || ἕως 
— 6 ἀστῶν om. D 6 ἕως] ἕως τοῦ € 6 Πίσης DHO: Πίο- 
σης CE Πίσσης καὶ D 7 μὲν] δὲ Qv || ϑηνᾶ Ev: Αϑήνη € 
Παλλὰς ᾿Αϑήνη Ὁ Παλλὰς ᾿4ϑηνᾶ H || ἀντὶ τοῦ — 10 E 
καὶ τὸν Ἵππαριν 0g C 8 Ὄανον CEH: Ὄαννον Ὁ Ὄανιν 

: 9 δὲ om. EH 11 αὐτοῦ) om. αὐτοῖς E || τε καὶ] καὶ 
τὸν ἂν 14 αὐτὸν CDE: αὐτῶν HOv 16 ἀμηχανίας ej 
ἀμηχάνου E || εὐπορίας v (corr. Beck) 17 ϑαλάμω EP* (eras. v) 
κατασκευὰς τὸν D: κατασκευαστὸν Ἐν κατασκευαστ(ὴν ἢ DH. κα- 
τασκευαστὴν COh 18 παρέσχεν v | φησὶ CDE: φασὶ Ηθν 
19 πλημμυρίδι Ὁ || &q' ἧς — 21 γῆν om. E 21 ὡς καὶ EH: 
ὡς COv καὶ ἢ 232 ó— p.146,1 φησιν post 2 Καμαριναίων D, 

ScHOL. IX PINDARUM ed. Drachmann. 10 
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πλινϑοποιίαν. ἀλλὰ τοῦτό φησιν, ὅτι ὃ ποταμὸς διὰ μέσης 
τῆς ὕλης ῥεῖ" εἶτα κοπτόντων τῶν Καμαριναίων τὰ. ξύλα 
εἰς κατασκευὴν οἴκων, ἀμηχανούντων δὲ πρὸς τὴν κατα- 
γωγὴν, ὑποδέχεσθαι καὶ τῷ πολλῷ ῥεύματι κατάγειν εἰς τὴν 

ΕΗ0 πόλιν. | οὕτω καὶ τὸ ταχέως προσκεῖσθαι τῷ λόγῳ φαμέν. s16 5΄᾽ 
HQ 218. παρ᾽ εὐηράτων σταϑμῶν: ἐπεράστων οἴκων" 

νῦν γὰρ καταχρηστικώτερον σταϑμῶν τῶν οἴκων. λέγει δὲ 
ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας. 

Επε 21b. γράφεται εὐηλάτων᾽ ἔνϑα af ἱππηλασίαι γίνονται. 
coHQ 22. πολιάοχε: Καμαριναίων ϑεὸς ἡ ̓ 4ϑηνᾶ καὶ διὰ τὸ 

πλείστης τιμῆς παρ᾽ αὐτοῖς οὖσα ἡ ϑεός. καὶ ᾿4ϑήναιον 
ἐπίσημον ἐν Καμαρίνῃ. εἰς τοῦτο δὲ εἰώϑει ὃ κῶμος ἄγε- 
σϑαι ἐπὶ τῇ νίκῃ καὶ ὃ ὕμνος ἄδεσϑαι. 

A 25a. ['Oavov:] ᾿4ϑηνᾶς ἱερὸν ἐπίσημον ἐν Καμαρίνῃ. 
cHQ — 25b. ποταμόν τε Ὄανον: ποταμὸς ἐν Καμαρίνῃ 15 

Ὄανος. 0. τοὺς δὲ ἱεροὺς τόπους ἄλση εἰώϑασι λέγειν. 346 
A 2'1 a. Ἵππαρις: ὃ Ἵππαρις λέγεται τὰς δύσεις τῶν ὑδά- 
τῶν ἔχειν οὐχ ὁμοίας, ἀλλὰ τὴν μὲν γλυκεῖαν, τὴν δὲ πι- 
πράν᾽ ὅπερ κρύπτων Ó ποιητὴς σεμνοὺς ὀχετοὺς λέγει. "Im- 
παρις δὲ ποταμὸς Σικελίας" 80 

S... καὶ Καμάριναν, ἵν᾿ Ἵππαρις ἀγκύλον ἕρπει. 
b. ᾿Δρίσταρχος παριέναι φησὶ τὸν Ἵππαριν τὴν πόλιν καὶ 

προσχωννύντα ἰλὺν ἀναπλάσσειν αὐτῇ γῆν, καϑάπερ τὸν 

repet. deinde 1 ὅτι --- 2 Καμαριναίων — 9 κοπτόντων Ὁ οὐ] 
e cj): κόπτει E. κόπτων HOv 8 post κατασκευὴν add. óí- 
δωσιν EHQv οἴκων DE: οἰκημάτων Hüv (rà») οἰκημάτων 
Beck (om. δίδωσιν) | τὴν] om. E τὴν τούτων D 4 ὑποδέ- 
χεσϑαι καὶ H0: ὑποδέχεσθαι E αὐτὸς ὑποδεχόμενος D || κατά- 
γει D b τὸ om. E || τῷ λόγῳ προσκεῖσθαι Qv 7.8 οἴκων 
λέγει" ἀπὸ Q, om. δὲ (cum v) 10 1] om. € ὦ πολιοῦχε D πο- 
λιάοχε Παλλάς ν | καὶ διὰ “τε οτῆε] διὰ πλείστης δὲ C 12 Κα- 
μαρίνῃ] K. ἔχει Ὁ || εἰς τοῦτο D εἰς τοῦτον C: τούτῳ ἢθν 
18 καὶ — ζδεσθαι om. D|| ὁ om. Qv 14 gl. pertinet ad ἄλ- 
cog ἁγνόν 16 Ὄανον C6H Ὄανιν Ob Ὥανιν v 16 Ὄα- 
vog 6H "Oevroc €: Ὄανις Qb Ὥανις v ἢ τόπους U: ποταμοὺς 
eió0s.0o» Ὁ 18 ὁμοίας ego: ὁμοῖος Α ὁμοίως b — 21 .... 
φηδ o fere À*? φήσω b || ἵνα Ἵππαρις | él») ] ἔρπει b: ἕρπη 

28 προσχωννύντα lov ἀναπλάσσειν ego: προέχων νυνὶ συν- 
αναπλά(σσειν) À προσχέοντα συναναπλάσσειν b 
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"jgidov. ταῖς Ἐχινάσι νήσοις xol τὸν Νεῖλον τῇ Αἰγύπτῳ" 
κολλᾷ οὖν ἀντὶ τοῦ προσαναπλάσσει. γῆν. τοῦτο δέ φησιν 
ὃ Δίδυμος ἀμάρτυρον εἶναι" οὐ γὰρ ἱστορεῖται περὶ τὸν 
Ἵππαριν καὶ τὴν Καμάριναν τοῦτο γενόμενον᾽ οὐ γὰρ πλημ- 

5 μύρᾳ χρῆται ὃ ποταμὸς καταφερόμενος. βέλτιον οὖν οὕτως 
τινές" ἐπειδὴ ἐξ ὑπογυίου συνῴκισται ἡ Καμάρινα , καϑὰ 
καὶ νέοικον αὐτὴν προσηγόρευσε. , γειτνιᾷ δὲ Ἵππαρις αὐτῇ, 
κατὰ τοῦτο φάναι ἐπὶ τοῦ συνοικισμοῦ κολλᾶσϑαι ὑπ᾽ αὖ- 
τοῦ σταδίων ϑαλάμων ταχέως ὑψίπυργον ἄλσος, ἐπεὶ τὰ 

10 ἐπιτήδεια πρὸς τὴν οἰκοδομὴν διὰ τοῦ κατάπλου προσεκπο-- 
μίξετο ὥστε ποιεῖν σταδίους ϑαλάμους. 

216. Ἵππαρις: ποταμὸς οὗτος ἐν Καμαρίνῃ. fov, δὲ cDEHQ 
αὐτοῦ τοῦ ῥεύματος τὸ μέν τι γλυκὺ, τὸ δὲ ἁλμυρόν᾽ διὸ 
καὶ τὸν Πίνδαρον εἰρηκέναι σεμνοὺς ὀχετοὺς ἀναστέλλοντα. 

1: 298. κολλᾷ τε σταδίων: εὖ ἑστώτων. ἑδραίων. —cDENQ 
b. ὅτι προσχώννυσι καὶ προστίϑησί τινα τῇ πόλει γῆν. 
6. κολλᾷ οὖν ἀντὶ τοῦ προσαναπλάσσει. ἃ. τὸ δὲ σταδίων 
ϑαλάμων ἄλσος ἀντὶ τοῦ πρὸς οἰκοδομὴν ἐπιτήδειον οἴκων. 

29e. ἄλλως" κολλᾷ ve σταδίων: ᾿Αφίσταρχός φησιν CEHQ 
30 ἰλὺν καταφέρειν τὸν Ἵππαριν ὡς καὶ τὸν Νεῖλον᾽ ἐκ δὲ 

τῆς ἰλύος κατασκευάξεσϑαί φησιν ἄλση" κυρίως γὰρ ἀκού- 
εσϑαι τὰ ἄλση. οὐκ ἔστι δὲ, ἀλλ᾽ ὑψίγυια ἄλση τοὺς oi- 
κους φησὶ παρὰ τὸ ἑστάναι ὡς τὰ ἄλση  — f. ἄλσος δὲ CDEHQ 
ϑαλάμων. τὸ πλῆϑος τῶν οἴκων. τουτέστιν αὐτὴν τὴν πό- 

25 λὲν, | ὡσεὶ ἔλεγε δένδρων ἄλσος. σταδίων δὲ olov ἑδραέων. ΘΕΗ0 
8 ὁ οὖν Ἵππαρις κολλᾶ καὶ προστίϑησιν ἐπὶ vij πόλει 

τοὺς ϑαλάμους, καϑὸ δι᾽ αὐτοῦ εἰσκομίξεται τὰ πρὸς τὴν 
κατασκευὴν ὑπουργήματα, καὶ διὰ τοῦτο αἴτιος τοῦ τὰς 
οἰκίας κατασκευάξεσϑαι. μεσόγειος ydo éGrwv ἡ χώρα. 

8 συνοικισμοῦ Ὦ: συνωκισμοῦ 9 εὐψίγυιον cj. b 
10. 11 προοσεκομίξετο b: mooexop. 19 οὗτος om. DE || Καμα- 
ρίνᾳ E 13 αὐτῷ 14 τὸν om. ἂν 16 sch. b post c 
irp. € 17 γοῦν Qv  προσαναπλάττει DH 19 ἄλλως et 1. 
om. € 21 ante κυρίως lac. stat. Horn, quam e recc. sic ex- 
plevii: ζὐψίγυιον ἄλσος τὰ μεγάλα καὶ ὑψηλὰ ξύλα λέγει.) κυρίως 
γὰρ {δεῖ ἀκ. κτλ. 28 φασὶ Qv (corr. Beck) 26 ἐπὶ] 
περὶ v 27 τὴν om. EQv 

10* 
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cDEHQ ἢ. ἄλλως" ϑάλαμος κυρίως ἐστὶν οἶκος ἐν c κατακλείον- 
ται αἱ νυμφευόμεναι, ὅτι ϑάλλουσαι τῇ ἡλικίᾳ συνέρχονται 
γάμῳ" καταχρηστικῶς δὲ νῦν ὕλας τὰς οἰκέας ϑαλάμους εἷ- 
mtv ὃ Πίνδαρος. 390 310 

A 814. ὑψέγυιον ἄλσος: ὑψηλὸν ἀπὸ τῆς γῆς. δ 
b. ἔχον μακροὺς πλάδους, τουτέστι ξύλα μακρὰ οἷς Ἰλακτί- 
ξουσι καὶ ὀροφοῦσι τοὺς ϑαλάμους. 

E 3816. ὑψίγυιον: ὑψηλόν. d. πρὸς οἰκοδομίαν χρή- 
σιμον. ! 

Ε 32. ὑπ᾽ ἀμηχανίας: ὑπ᾽ ἀπορίας. 10 
ΟΌΕΝΗΟ 848. αἰεὶ δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖσιν: ὡμολόγηται ὅτι ἕνεκα 

τοῦ κτήσασϑαι ἀρετὴν καὶ πόνους τις καὶ μεγάλας δαπάνας 
καταβάλλεται καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἐπικένδυνον ἀπομάχεται 

! cEHQ ἡ δαπάνη καὶ ὁ πόνος. « b. κινδύνῳ δὲ κεκαλυμμένον εἶπε 
νῦν, ἐπειδὴ οὐ μόνον ἄδηλός ἐστι τοῖς τὰ ἑαυτῶν δα- i5 
πανῶσιν ἡ ἐν Ὀλυμπίᾳ νίκη; ἀλλ᾽ ὅτε καὶ πλεῖστοι τῶν 
᾿ἀγωνιζομένων ἀπέϑανον ἐν τῷ σταδίῳ. τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι 
πρόδηλον, οὐδὲ γὰρ πᾶσι συμβαίνει, ἀλλὰ κεκάλυπται ὃ 
τοιοῦτος κένδυνος τῇ ἀδηλίᾳ. ἐνδείκνυται δὲ ὅτε οὐ μικρόν 
ἐστε νικῆσαι Ὀλύμπια. αὖ 30 

A 8465. πόνος δαπάνα: πονεῖν ἔφη καὶ δαπανᾶν τοὺς 
ὀρεγομένους ἀρετῆς᾽ καὶ πόνον μὲν τὴν γυμνασίαν εἶπε, 
δαπάνην δὲ τὴν ἱπποτροφίαν. (Hes. O. et D. 289): 

τῆς ἀρετῆς ἰδρῶτα ϑεζοὶ προπάρονϑεν ἔϑηκαν). 
d. τὸ ἀγωνίέξεσϑαι οὐκ ἐκτός ἐστε κινδύνου διὰ τὸ ἄδηλον 55 
τῆς τύχης. οἵ δὲ λέγουσιν ὅτε μετὰ κινδύνου ἐνίκησεν ὁ 
ὑμνούμενος. 

A 368. κινδύνῳ κεκαλυμμένον: πρὸς τὴν νίκην" ἄδη- 
Aog γάρ ἐστιν αὕτη τοῖς ἀγωνιζομένοις. 

1 EM 441, 18. Hes. ϑάλαμος 

1 καταλύονται E — 2 ὅτε b (ὅτι et 8) | συνέργονται QU 
ὅ ἄλσος À*^ 8 ὑψίγυον 11 l πόνος δαπάνα τε μάρναται 
add. E 14 7j — πόνος om. E || κεκαλ(λγυμμένῳ EHVv || iie E 

15 ἄδηλος v: ἄδηλον 292 post ὀρεγομένους ras. 2 litt. 
24 ϑεςοὶ cett.) b: ϑετέον A. Ft. dicis exciderunt 2428 κεχα- 
λυμμένος À, bis scr. 
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εὐ 86b. ἔργον κινδύνῳ: τῇ &ÓqgAa" ἄδηλος γὰρ ἡ τῆς E 
νίκης ἔκβασις. ^ c. πρὸς ἔργον: τὴν νίκην λέγει, ὅτι 
ἄδηλός ἐστιν. 

. 878. εὖ δὲ ἔχοντες: εὐδαιμονήσαντες δὲ καὶ σοφοὶ α 
5 καὶ λόγιοι τοῖς πολίταις ἔδοξαν εἶναι. 

97b. εὖ δὲ ἔχοντες: εὖ δὲ πράξαντες of ἀρετῆς ἀντι- ΘΌΈΗΟ 
ποιούμενοι, ὅ ἐστιν ἐπιτυχόντες οὗ νικήσαντες, καὶ σοφίας 
δόκησιν ἔχουσιν. c. ἄλλως" οἵ ἐνάρετοι καὶ πονοῦσιν Gua CEMQ 
καὶ ἀναλίσκουσιν ἕνεκα τοῦ ἀρετὴν κτήσασϑαι. ἃ. ἢ οὕτω" 

10 παρὰ σοὶ, 'Poüui, ἕνεκα τῶν ἀρετῶν ὃ πόνος τῇ δαπάνῃ 
μάχεται" καὶ γὰρ δαπανᾷς καὶ ταλαιπωρεῖς. 

| 8796. σοφοὶ καὶ πολίταις: of γοῦν εὐδαιμονήσαντες CDEHQ 
καὶ καλῶς διάξαντες κατὰ τὸν βίον ἤδη που καὶ σοφοὶ καὶ 
λόγιοι ἔδοξαν εἶναι παρὰ τοῖς πολίταις. 

16 — 39a. σωτὴρ ὑψινεφές: ᾿Αττικῶς ἀντὶ τοῦ ὑψινεφής. ΟΟΕΗ0 
b. Ζεῦ, ὕστις σωτὴρ τυγχάνεις καὶ τῶν ἐν ὕψει νεφελῶν 

κρατεῖς τόν τε λόφον οἰκεῖς τοῦ Κρόνου. ὁ. Κρόνιον δὲ 
ὄρος ἐστὶν. ἐν τῇ Πίσῃ ἱερὸν Κρόνου. 4.0 840 

418. τιμῶν v AÀgsóv: καὶ τιμῶν καταξιῶν καὶ τὸν DHQ 
90 ᾿Δλφειὸν ποταμόν. ^ b. ἀπὸ δὲ μέρους τὴν Ἦλιν λέγει, διὰ cDHQ 

τὸν ἀγῶνα. 53€ | 
42a. 'lóoióv ve σεμνὸν ἄντρον: Ἰδαῖον ἄντρον évA 

Ἤλιδι Δημήτριος ὁ Σκήψιος νέων διακόσμου. ἱερὸν Διός. 
ἔνιοι δὲ νομέξοντες μὴ τῶν ἐν ᾿Ἤλιδι χωρίων αὐτὸν μεμνῆ- 

(15) Herodian. II, 69ὅ, 22 

6 δ᾽ ἔχοντες CD 12 1. (H)0: om. € cogo£ D σοφοὶ πο- 
λίταις. E 18 διώξαντες E 15 1. Ζεῦ add. EH | “ττικὸν 
CDE 16 Ζεύς E || νεφῶν E 17 κρατεῖς τὸν D (κρατεῖς 
κράτιστον ἢ): κράτιστον | κατοικεῖς Qv 18 Πίσση CDE || τοῦ 
Κρόνου Ὁ 19 l et C || καταξιῶν καὶ τιμῶν D, om. καὶ utro- 
que. -Delevi virgulam post τιμῶν 20 δὲ et λέγειν om. C 
28 Σκχήψιος b: σκῆψις || νέων διακόσμου À prave: νεὼν δ. b νεῶν 
διακόσμου ... id. praef. sch. p. XXII ἐν νεῶν διακόσμῳ Gaede 
Dem. Sc. quae supers. (diss. Gryphisw. 1880) n. 74 (f. 54) év 
ε΄ (vel ΕἼ διακόσμου Bergk ind. lect. Marb. 1844/5 p. 17; et 
in νέων numerus latet 
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σϑαι ὑπέλαβον μνημονεύειν Ἴδης τῆς iv Κρήτῃ ἢ τῆς ἐν 
Τροίᾳ. οὕτως Θέων φησίν. 

eDpEuQ — 42b. Ἰδαῖόν τε σεμνὸν ἄντρον: τὸ Κρητικὸν ὄρος. 
ἔνϑα ἀνετράφη ὁ Ζεὺς ὑπὸ τῶν Κουρήτων φρουρούμενος. 
ἄντρον δὲ τὸ σπήλαιον λέγει. μέμνηται δὲ τῆς ἀνατροφῆς 5 
τοῦ Διὸς καὶ ὁ Καλλίμαχος ἐν ὕμνοις (1, 46 8qq.). 

A 4428. ἱκέτας σέϑεν: παρακαλῶ σε, Ζεῦ, “υδίαις ὑμ- 
νῶν εὐρυϑμίαις φυλάττειν τὴν Καμάριναν ἐν νίκαις καὶ 
ἀνδρείαις. 

0Ὁη0 — 44b. ἱκέτας σέϑεν ἔρχομαι: ἡ ἀνταπόδοσις τῆς ἐπι- τὸ 
κλήσεως" ὦ Ζεῦ, ἱκέτης σου ἔρχομαι᾽ ἵν᾽ q^ ἱκετεύω σε, Ζεῦ. 

A 44ο. ἀὐυδίδὲς ἀπύων: “υδιστὶ ἡρμοσμένοις. Πτολε- 
μαῖος δὲ ὃ ἐπυθέτης τοὺς ἐν “υδίᾳ αὐλούς φησι πρωτεύειν 
ἐν τῇ τέχνῃ. 

ὀρεηρ 448. Μυδίοις ἀπύων: ἀντὶ τοῦ βοῶν. ἄδων. 16 
DEH e. αἰτήσω σέ, φησιν, ὦ ᾿Ὀθλυμπιόνικε Vou, xol σὲ τοῖς 

ἵπποις ἐπιτερπόμενον εὔϑυμον ἔχειν γῆρας καὶ φέρειν δε 
ἐπὶ τελευτὴν υἱῶν παρισταμένων. 

CEHQ 44 f. ἄλλως" Δυδίοις ἀπύων ἐν αὐλοῖς: βοῶν. ἄδων. 
g. ἢ ὅτι af λεγόμεναι γλωσσίδες τῶν αὐλῶν ἐν “υδίᾳ so 

γένονται, ἢ ὅτι τοὺς μετὰ Πέλοπος ἐλϑόντας πρώτους αὐλη- 
τὰς oL Ἕλληνες ἐμιμήσαντο. γλυκὺ δὲ τὸ “ύδιον μέλος. 

CDEHQ. h. ἔρχομαι οὖν αἰτήσων σὲ διὰ “υδίου μελῳδίας ὥστε 
σε ταύτην τὴν πόλιν, τὴν Καμάριναν, ταῖς εὐανδρίαις καὶ 

DEHQ ταῖς εὐφημίαις αὔξειν καὶ ἀγάλλειν. 1. εὐρυϑμίαις δὲ 36 
“υδίαις, “υδιστὶ ἡομοσμέναις. 

21 Plut. de mus. 16. Paus. 9, 5, 4(?) 

1 ἢ τῆς Ὁ: ἥττης ἄντρον “--- λέγει om. € | óà om. E 
10 l. om. D | ἔρχομαι om. v 11 Ζεῦ (alt.)] ὦ Ζεῦν 12 μ“υδιστὶ 
b: “υδίοις 15 fo& E 16 αἰτήσων Ἐν  Ψαῦμι ---- 17 ἔχειν 
post 18 παρισταμένων E 11 ἐπιτρεπ. E 18 τελευτῇ Ε 
19 ἄλλως om. E —21—22 cfr. Thom. 193,19. 28 οὖν om. D 
αἰτῆσαι E | 4vàiov| τῆς Avó(lag?) C | μελῳδίας CHO: μέλους 
μελῳδίας γλυκέος ὑπάρχοντος D 234 σε om. CE — 24.25 ταῖς 
εὐφ. καὶ ταῖς εὐανδρ. ἂν | eon] se εὐθυμίαις Ε εὐφ. καὶ vois 
εὐθυμίαις D || εὐρυϑμίαις Fühse syllog. p. 406 (cfr. A sch. 445): 
εὐθυμίαις GHOv εὐφημίαις DE (id. cj. P Beck) αὐλῳδίαις cj. ἢ 

26 μυδίαις] “υδίαισι DE 
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46. αἰτήσων πόλιν εὐανορίαις: αἰτήσω δὲ σέ, φη- A 
σιν, Ὀλυμπιόνικε Ψαῦμι, σὲ τὸν ἵπποις. τοῦ Ποσειδῶνος 
ἐπιτερπόμενον (τῆς γὰρ ἱππικῆς ἔφορος (ὁ ϑεός)), εὔϑυ- 
μον ἔχειν γῆρας καὶ φέρειν εἰς τὴν τελευτὴν, υἱῶν σου 

6 παρισταμένων. 
48. σέ τ᾽ Ὀλυμπιόνικε: πάλιν ἀπέστρεψε τὸν λόγον CDEHQ 

πρὸς τὸν ἹΨαῦμιν᾽" καὶ σὲ ἦλθον αἰτήσων, ὦ τὰ Ὀλύμπια 
| νενικηκὼς, ταῖς ἵπποις ἐπιτερπόμενον᾽ Ποσειδανίαισι δὲ, BCDEQ 
ἐπεὶ φίλιππος ὃ ϑεός" | μέχρι τῆς τελευτῆς σου τοῦ βίου BDEQ 

10 διάγειν ἐν εὐθυμίᾳ καὶ τὸ γῆρας τοῖς καλοῖς τέρπειν. 41€ 
503a. υἱῶν Ψαῦμι: ἢ εὔχεται παῖδας αὐτῷ γενέσϑαι, A 

j| ὑπὲρ τῶν ὄντων καὶ παρεστώτων αὐτῷ. 
93b. υἱῶν, Ψαῦμι, παρισταμένων: παρεστώτων BCDEQ 

σοι. ὦ Ψαῦμι, καὶ υἱῶν. ἴσως δὲ ὡς πρὸς τέλεον ἄπαιδα" 
16 7] ὡς ἐπιϑυμοῦντα ἀρρένων παίδων ἢ ὡς λοιπὸν παρεστώ- BDEQ 

τῶν αὐτῷ καὶ παίδων. 
04a. ὑγίεντα: τὸν μετὰ ὑγείας" 4) τὸν ἄϑραυστον xolA 

ὑγιῆ. — b. ó μὲν ᾿Αρίσταρχος ἀναγινώσκει ὀξύτονον τὴν 
παραλήγουσαν ἀντὶ τοῦ ὑγιαίνοντα᾽ τινὲς δὲ ὡς χαρίεντα. 

80 6. εἰ δὲ πλοῦτον ἔχει τις us! ὑγιείας, διοικῶν αὐτὸν καὶ 
δαπανῶν ὅπως πρεπῶδές ἐστιν, τύχῃ δὲ καὶ ὕμνῳ εὐφη- 
μεῖσϑαι, μὴ ξητείτω ϑεὸς γενέσθαι" ταῦτα γὰρ αὐτῷ ἱκανά. 

54d. ὑγίεντα δ᾽ εἴ τις ὄλβον: τὴν μεϑ᾽ ὑγείας BCDEQ 
εὐδαιμονίαν. 6. ὃ δὲ νοῦς᾽ ὁ δὲ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν 

36 εὐδαιμονίαν αὔξων ἐν ἑαυτῷ καὶ οὕτως ἐπαρκῶν τῇ περι- 
ουσίᾳ καὶ διοικῶν τὴν ὕπαρξιν ὥστε καὶ εὐφημίας αὐτῷ 
προσγενέσϑαι, οὗτος μὴ ξητείτω ἔτι καὶ ϑεὸς γενέσϑαι. 

54 f. Choerobosc. in Theodos. can. p. 204, 22 G. (209, 4 Hilg.): 
σαραφυλαττόμεϑα δὲ παρὰ τῷ Πινδάρῳ τὴν αἰτιατικὴν Asyo- 
μένην ὑγίεντα᾽ ὡς ἀπὸ εὐθείας γάρ ἐστι παραληγομένης δη- 
λονότι τῷ ἰῶτα, ὡς ἀπὸ τοῦ ὑγίεις. 

8 ὁ ϑεὸς add. b 4ft. co, 61.0m.CD 8 inc. ἢ, 88:8Β 
ἐπιτρεπ.Ὲ 181. om.(C)DQü 14 τέλεον ΒΟΏ: τελείων Ε τέλειον 
Qv 15 λοιπὸν ΒΕ: λοιπῶν ὨΗῸ 19 ὑγιαίνοντα b: ὑγιαίνοντι 

21 πρὸς τῇ τύχῃ δὲ καὶ ὕμνῳ εὐφημεῖται ἢ 4 καὶ ΒΕ: 
ὁ καὶ 000 21 γενέσθαι] γενέσϑαι καὶ μετὰ τὸ (τοῦτο Germ.) 
εὖ λεγόμενος παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἢ (Germ.) 
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A Oba. ὄλβον: τὸν ἐξ ὑγιοῦς ὄλβον. — b. εἴ τις ἄρ- 
δοι: olov εἶ τις ἐπιμελούμενος τοῦ ἀπὸ τῶν καλῶν συναγο-- 
μένου πλούτου τοῦτον αὔξει ἱκανὸς ὧν τοῖς κτήμασι καὶ. 
προσχτώμενος εὐλογίαν. μὴ ξητείτω ϑεὸς γενέσϑαι᾽ ταῦτα 
γὰρ αὐτῷ ἱκανά. 

A 56. κτεάτεσσιν: ἀπ᾽ εὐϑείας τῆς κτέατος ΖΔωρικῶς" 

τὰ γὰρ sig ov εἰς og ποιοῦσιν, ὡς παρ᾽ Ὁμήρῳ (H 415) 
ἀνδραπόδεσσιν. 

00 τέλος. 

Scholia in Olympioniearum earmen VI. 

AC Ayrolo Συρακουσίῳ ἀπήνῃ. sch. inscr. À 
BDEFQ ᾿4γησίᾳ Συρακουσίῳ υἱῷ Σωστράτου ἀπήνῃ. 

EFQ ᾿4γησίᾳ Συρακουσίῳ ἀπήνῃ υἱῷ «Σωστράτου. 
ADE Τοῦ ς΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ἐστὶν 

ια΄. τὸ α΄ ἐστιν ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ β' 
προσοδιακὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ γ΄ προσοδιακὸν τρί- 
μέτρον ἀκατάληκτον, α΄ χοριάμβου, B' ἰωνικοῦ, y χοριάμ- 
βου. τὸ δ΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ ε΄ Εὐριπίδειον. τὸ ς΄ 
προσοδιωκὸν ὑπερκατάληκτον δίμετρον. τὸ 4 ἰαμβέλεγος. 

τὸ q ἴαμβος τρίμετρος. τὸ 9' ὕμοιον τῷ ἕκτῳ. τὸ (΄ 
ἐγκωμιολογικόν. τὸ ια΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερχατάληκτον. 

6 Herodian. I 891 (— II 772, 35. — 11 936,21). EM 542,8 

8 αὔξει ego: αὔξειν 7 εἰς (alt.) A: ἐξ b (e Red. male lecto) 
11 ὡς δὲ ἔνιοι Στυμφηλίῳ υἱῷ add. D 12 νικήσαντι (-τι τα. 2). 

τὴν πε΄ (πε΄ m.92in rag.) Ὀλυμπιάδα add. F 1838 ἐστὶν Ἀ: om. V 
14 τα΄ corr. ex L9 A | ἐστὶν A: om. V 16 προσοδικὸν sem- 

per E || τὸ γ' — 16 ἀκατάληκτον in mg. A 15 προσοδιακὸν 
(alt.)] ἀνακλώμενον προσοῦδ. D 16. 16 τρίμετρον DOv: δίμετρον 
AE | αἼ τὸ α΄ A, item τὸ β΄, τὸ y' | χοριάμβου D (Tzetzes):. 
χοριαμβικοῦ AEQv — 18 δίμετρον om. À; ft. ante ózsox. trans- 
ponendum est || ἴαμβος ÉAsyog A , ἰαμμέλεγος E 19 icduB A | 
τρίμετρον D (δίμετρον Tz. ὁμοίως A?E 20 ἐγκωμιολογικόν 
AEQ: ἐγκ. λειπούσης τῆς τελευταίας συλλαβῆς D (Tzetzes) 

10 

90 
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. ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ιδ΄. τὸ α΄ ἐγκωμιολογικὸν παρὰ 
μίαν τοῦ πενθϑημιμεροῦς ἰαμβικοῦιςΓἩ τὸ β΄ προσοδιακὸν 
δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ y Στησιχόρειον τῷ Πινδαρικῷ 
ἰδιώματι᾽ ὃ γὰρ τελευταῖος ἀντὶ τροχαίου ἴαμβον ἔχει. 

5 τὸ δ΄ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ἀκατάληκτον. τὸ ε΄ ἰωνι- 
κὸν δίμετρον ὑπερκατάληχτον. τὸ ς΄ ἑωνικὸν μονόμετρον 
ὑπερκατάληκτον, [ἢ ἀναπαιστικὸν Oluszoov]. τὸ ζ΄ ἰαμβι- 
κὸν δίμετρον ἀκατάληχτον. τὸ η Εὐριπίδειον. τὸ 9΄ 
ὅμοιον τῷ B τῆς στροφῆς κατὰ τὸ ἔϑος τῶν ἰωνικῶν ἀπὸ 

10 βραχείας. τὸ v δακτυλικὸν πενϑημιμερές. τὸ ww. ὕμοιον 
τῷ β' τῆς στροφῆς. τὸ ιβ΄ δακτυλικὸν τρίμετρον κατα- 
ληκτικόν. τὸ ιγ΄ προσοδιακὸν ἀπὸ χοριάμβουις τὸ ιδ΄ 
Σ τησιχόρειον. 1A 

Inscr. a. Τὸν ᾿Δγησίαν of μὲν Συρακούσιον, οἱ δὲ Στυμ- A 
15 φάλιον. οἵ δὲ χρόνοι τῆς ὠδῆς o[ πρὸ τῆς καταλύσεως τοῦ 

τῆς ἀπήνης ἀγωνίσματος᾽ κατελύϑη δὲ περὶ τὴν πε Ὀλυμ- 
πιάδα. ἄπορον δὲ τὴν πόστην Ὀλυμπιάδα ἐνίκησεν. 

Inscr. b. ᾿4γησίᾳ Συρακουσίῳ: ὡς μὲν ἕνιοι, Συρα- BCEQ 
xovoío, ὡς δὲ ἔνιοι. Στυμφηλίῳ, υἱῷ Σωστράτου, ἀπήνῃ. 

1 τῆς ἐπῳδοῦ τὰ κῶλα ante ἡ δὲ ἐπ. praem. E [[|ἡ δὲ éxo- 
δὸς] καὶ ἡ ἐπωδὴ Ὁ || παρὰ EQ: περὶ D Tzetzes ἐπ ΚΑ 2 μίαν 
Α: μίαν συλλαβὴν DO om. E | τοῦ] δευτέρου Tzetzes || ἰαμβικοῦ 
AQ: ἰώάμβου DE | ὁ -- ἔχει om. αὶ 5 ἀναπαιστικὸν] ἀντι- 
σπαστικὸν E ἄναπ. ἤγουν (ἤγ corr. ex uo) δύο ἀνάπαιστοι β, 
(ἀνάπαιστοι γὰρ δύο Tzetzes) | μονόϊάμετρον A (in 2 verses.) || 
καταληκτικόν Α 6 ἰωνικὸν] ἡ ἰωνικὸν Ὁ 7 ἢ --- δίμετρον 
om. A; seclusi | δίμοτρο»] δίμ. ἀκατάληκτον Ὁ δίμ. καταληκτι- 
xóv E 8 δίμ. ἀκατ. V: ἄμετρον ὑπερκατάληκτον À — 88qq. Évo- 
τον προσοδ. καὶ δίμετρόν τι πέλει Tzetzes 9. ὕμοιον À: ὁμοίως 
Vi τῷ & A0: τῷ ς΄ Dom. Ε|] τῇ στροφῇ Ε || τῶν ἰωνικῶν EQ: 
τῶν ἰωνικῶν τῶν À τοῖς ἰωνικοῖς τοῖς D 10 ὅμοιον AQ: 
ὁμοίως DE 11 τρίμετρον DO Tzetzes: δέμετρον AE 12 τὸ oy 
ἀνακλῴώμενον προσοδικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἀπὸ χορ. D 
(Tzetzes, om. ἀνακλ) 14.15 Στυμφάλιον ego: Πάμφυλον 
16 οἱ δὲ χρί(όνοι) v. ᾧ ol À: ὁ δὲ χρόνος v. ᾧ ὁ Schroeder 
18 χρυσέας l praem. Q || γέγραπται ἡ δὴ post 1. inser. v (γέ- 
γραπται ὁ ὕμνος ᾿4γησιλάῳ, om. L, C) 18.19 Συρακουσίῳ] 
᾿4γησίᾳ Zvo. V 19 Σταμφυλίῳ Ὁ (cfr. Α supra) 
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πατελύϑη δὲ ἡ ἀπήνη, ὥς τινές φασιν, ὀγδοηκοστῇ πέμπτῃ 
Ὀλυμπιάδι, κατ᾽ ἐνίους δὲ ὀγδοηκοστῇ ἕκτῃ. 1*9 

ABCDEQ 1a. Χρυσέας: ἀλληγορεῖ ὁ ποιητὴς. ὡς ἐπὶ οἰκίας 
μεγαλοπρεποῦς κατασχευαστὴς τὸν ἐπίνικον διατεϑειμένος. 
παραβάλλει δὲ προπυλαίῳ μὲν τὸ προοίμιον, τῷ δὲ ὅλῳ 5 
οἴκῳ τὸν ὕμνον, ἑαυτὸν δὲ τῷ κατασκχευάξοντι. 

A lb. ὁ δὲ νοῦς᾽ χρυσέας ὑποστήσαντες κίονας πρὸ τοῦ 
ϑαλάμου, οὕτως τὸ λοιπὸν πήξομεν μέγαρον, τουτέστι τελειώ- 
σομὲεν τὴν ὠδὴν προκαταβαλλόμενοι ἀρχὰς κεφαλαιώδεις. 

B()DEQ 10. ὁ δὲ νοῦς τοιοῦτος᾽ ὕμνον πήξομεν ὥσπερ ϑαητὸν 10 
μέγαρον χρυσέας κίονας ὑποστήσαντες τῷ προθύρῳ τοῦ 
ϑαλάμου, ὕπερ ἐστὶ τὸ προοίμιον. καὶ ὥσπερ ϑαύματος 
ἄξιον μέγαρον ἢ οἶκον κατασκευάσαντες τὸ πρόϑυρον ἀξιο- 
πρεπὲς ποιοῦμεν, οὕτω καὶ τοῦ ὕμνου τὸ προοίμιον πήξο- 
μὲν ἀξιόλογον. 30 15 

B(ODEQ 1d. χρυσέας" τιμίας νῦν κίονας ὑπορϑώσαντες. ϑη- 
λυκῶς δὲ νῦν προήγαγεν, ὡς καὶ Ὅμηρος (a δὅ8)" 

ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς 
μακρὰς, o? γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν. 150 

BCEQ 938. ὡς ὅτε ϑαητόν: ϑαυμαστὸν, παρὰ τὴν ϑέαν. 80 
BCDEQ ἀ48ἃ. πάξομεν: xvolog μὲν τὸ πῆξαι ἐπὶ τῆς τῶν 

1e. EM 514,55: οἱ μὲν Ἀττικοὶ ἀρσενικῶς λέγουσιν, οἱ δὲ 
Ἴωνες ϑηλυκῶς" οἷον χρυσᾶς ὑφιστᾶν κίονας τῷ ϑαλάμῳ. Iliv- 
δαρος. — Eust. Il. 560,13. Od. 1890, 49 al. 

1 óyó. πέμπτῃ) m//| (ras) E — 2 ἔκτῃ] ὀγδόη C 3 χρυ- 
σέας À: χρυσέας ὑποστάσαντες χρ. ὑποστάντες (ὑποστάντες 
supra. versum) D ἄλλως (| om. C || ἀλληγορικῶς B || ἐπὶ ft. del. 
4 χατασκευαστὴς À (κατασκευῆς cj. D): τὸν λόγον προκατασκευῆς 
(ὴν C) ΟΌΕΘ τὸν λόγον προκατασκευάξει B τὸν. λόγον παρα- 
κατασχευάξειν v || ἐπινίκιον ΒΕ || διατυϑέμενοςω V ὅ προπυλεῶ. 
A || δὲ (81t.) om. A 5.6 ὅλῳ οἴκῳ τὸν ὕμνον À: μεγάρῳ τὸν 
ὅλον ὕμνον V 6 κατασκευάσαντι ΑΌ 10 ϑηητὸν Ὁ (ὃ 
11 ὑποστάσαντες BD 13 fl. κατασκευάσοντες 13. 14 ἀξι- 
οπρεπῶς BEVv 16 yovofog] zo. ὑποστάτας Q | ft. τιμίας vov. 
ὑπορϑώσαντες: --- κίονας: ϑηλυκῶς νῦν κτλ. | νῦν om. D || 
ὑπορϑ'.. — 18 χίονας om. Ὁ 17 νῦν] τὰς κίονας C 20 παρὰ 
CE?: περ ΒῸΌνΡ 211]. om. CD 
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ξύλων ἁρμογῆς λέγεται, νῦν δὲ καταχρηστικῶς ἀντὶ τοῦ 
κατασκευάσομεν. 

4b. ἀρχομένου δ᾽ ἔργου: δύναται τῷ δέ συνδέσμῳ A 
ἀντὶ τοῦ γάρ χρῆσϑαι᾽ ἵνα T. ἡ ἀρχὴ olov, ὥσπερ ἄλλοι 

δ ἀρχόμενον ἔργον κοσμοῦσι τὰ πρόϑυρα, οὕτω κοσμήσομεν 
καὶ ἡμεῖς τὸ προοίμιον᾽ χρὴ γὰρ παντὸς ἔργου πρόσωπον 
τηλαυγὲς εἶναι. τοῦτο δὲ λέγει ἐπειδὴ τὰ περὶ αὐτοῦ προτε- 

ρήματα κατ᾽ ἀρχὴν τῆς ὠδῆς λέγει. 
4c. ἀρχομένου δ᾽ ἔργου: ὃ δέ ἀντὶ τοῦ γάρ. ἡ γὰρ BCDEQ 

10 ἀκολουϑία᾽ παντὸς γὰρ ἔργου, φησὶν, ἀρχομένου περίβλεπτον 
καὶ ἐξαίρετον δεῖ ποιεῖν τὸ τῆς προσόψεως. ἃ. τὴν εἰσβο- 
λὴν καὶ τὴν ἀρχήν. 56. λαμπρὰν καὶ ἐπίσημον. 

62a. Ὀλυμπιονίκας: ἐπισυνάγει πρῶτον μὲν (ὅτι) Α 
Ὀλυμπιονίκης. δεύτερον δὲ ὅτε τοῦ μαντείου τοῦ Διὸς 

16 διοικητὴς. τρίτον δὲ ὅτι ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ πρῶτον κτίσαντος 
τὰς Συρακούσας. metr. A 

6b. εἰ δ᾽ εἴη μὲν Ὀλυμπιονίκας: λοιπὸν περὶ τοῦ BCDEQ 
᾿4γησίου φησίν" εἴ τις οὖν ὃν τρόπον οὗτος Ὀλυμπιονίκης 
εἴη καὶ προφήτης τοῦ κατὰ Πίσαν καὶ Ὀλυμπίαν μαντείου 

30 xal συνῳκικὼς τὰς Συρακούσας. τίνα διαφύγῃ ἂν ὃ τοι- 
οὔτος ὕμνον; οὐχὶ δὲ παντὸς ἂν τύχῃ, τῶν πολιτῶν yc δὴ 
τυχὼν ἀφϑόνων ἐν τῷ ὑμνεῖσϑαι; τοῦτο δὲ προστίϑησιν, 
ἐπειδὴ οἱ πολῖται κατὰ φύσιν ἀλλήλοις φϑονοῦσιν. 

7a. βωμῷ: ἀντὶ τοῦ βωμοῦ Ὁ. δι’ ἐμπύρων ivA 
46 Ἤλιδι ᾿Ιαμίδαι ἐμαντεύοντο᾽ ἀφ᾽ ὧν τὸ γένος εἶχεν ᾿4γησίας. 

1 ἀντὶ τοῦ D: ἐπὶ τοῦ BC ἐπι(κατασκ.) E 2 σκευάσο- 
μὲν D 8 τοῦ δὲ συνδ(έσμου): ego 4 ft. κεχρῆσϑαι 
b κοσμήσωμεν: ego 7 λέγει AP: τέ(λει) A*^ || αὐτοῦ ego: αὖ- 
τῶν À. An Aymelov scrib.? — 8 xav! ἀρχὴν b: καταρχομέφ(ης) 
9 ὁ] τὸ ΕἸ ἡ γὰρ] ἡ δὶ D — 10 γὰρ om. CO || &oyou£vov CDO: 
ἀρχομένου ὅτι Β ἀρχομένους E 11 sch. 48 ἤτοι praem. B 
καὶ praem. C 18 ὅτι add. Schroeder 14 Ὀλυμπιονίκας: 
ego 15 πρῶτον κτίσαντος ego: τρόπου κτίσαντες | Συρρα- 
κούσσας (s. 8. altero o, del. altero σὺ 18 ᾽4γησιλάου ΒΕ || Ὀλυμ- 
σιόνικος E 419 Πίσσαν (Πίσσης E*5): b 20 συνῳκηκὼς v || 
ταῖς Συρακούσαις E | διαφύγοι et 21 τύχοι C 20.91 ὁ τοι- 
οὗτος] οὗτος ἢ om. C 21 δὲ] δὴ E 22 τυχὺν Ε 28 ἐπεὶ CD 

25 ᾿Ιαμμίδι: b 
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τοῦ δὲ μαντείου τοῦ ἐν Ἤλιδι καὶ Ζικαίαρχος (Fm τι, a6) 
MES 

BCDEQ βωμῷ τε μαντείῳ ταμίας Διὸς ἐν Πίσᾳ: 
Ts ὁ ̓ Αγησίας ἱερεὺς ἦν τοῦ ἐν Πίσῃ μαντικοῦ βω- 

BDEQ μοῦ τοῦ τῷ fi ἀνιερωμένου͵. ἃ. μαντείῳ dé ἀντὶ τοῦ s 
μαντικῷ. ᾿ ᾿ 

BÜ 76. (μαντείῳ!) μαντικῷ. | 
A 88. συνοικιστήρ τε: ὅτι οἵ πρόγονοι αὐτοῦ σὺν "Ap- 
χίᾳ παρεγένοντο ἐν Συρακούσαις oi ἸΙαμίδαι, m ὧν εἰκὸς 
παραλαβεῖν τινας. 14 10 

BDEQ 8b. συνοικιστήρ τε: τοῦτο δὲ οὐκ ἀληϑῶς" οὐ γὰρ 
οὗτος συνῴκισε τὰς Συρακούσας. ἀλλὰ πρὸς. ἐγκώμιον εἴ- 
ληφεν᾽ ἀπὸ γὰρ ἐκείνων ὃ ᾿4γησίας τῶν συνοικισάντων. 

A 128ἃ. ἴστω γάρ: οἷον ὅτι ἔχει τὰ προειρημένα τρία. 
b. ἢ ἐν τούτῳ τῷ sólo, τῆς ἱμερτῆς ἀοιδῆς. ὁ. τουτ- 15 
ἐστι περὶ πόδας ἑαυτοῦ πεποιημένος τὰ τρία καὶ συνῃρή- 
μένα αὐτὰ ἔχων ὁ ᾿4γὴσίας. 18 

Bé&cDQ 124. ἔστω: γινωσκέτω. καὶ Ὅμηρος .(O 917) 

ἴστω τοῦϑ᾽ ὅτε νῶιν ἀνήκεστον. ἄλγος ἔσται. iQ — 

ge 199. (πεδίλω:) νῦν τῇ βάσει καὶ và ῥυϑμῷ. ^ 90 
cpQ — 12f πεδίλῳ δὲ τῷ ὑποδήματι᾽ νῦν δὲ τῇ βάσει xol 

τῷ δυϑμῷ λέγει. 140 | 
BCDEQ 148. Σωστράτου víóg: ὃ Aynolas. b. ὁ δὲ νοῦς" 

ἴστω δὲ ἐν τῷδε βεβηκὼς τῷ τρόπῳ ὁ τοῦ Σωστράτου παῖς 
"4γησίας τὰ προειρημένα τρία ἔχων, Ὀλυμπιονίκης καὶ ταμίας 25 

BCEQ τοῦ Διὸς βωμοῦ καὶ συνοικιστὴς Συρακουσῶν. 6. πεδίλῳ 

8 ταμίας --- Πίσᾳ om. CD || Πίσσφᾳ BE — 4 παρόσον ὁ Ἄγηοσ.. 
hic om. B (cfr. infra 18) || παρόσον om. ἢ ὄ ἀνιερωμένῳ E 
10 παραβαλεῖν: b 11 συνοικιστής V || (rv) ἐνδόξων Συρ(ρ)α- 
κουσ(ι)ῶν 1. add. EQ | ἀληϑέ, Βν 13 συνοικισάντων Β (ΡΥ): 
συνωκισάντων B (add. παρόσων ὁ ̓ 4γησίας) D (σαν corr. ex e) 
E 14 ἔχει ego: ἔχων 1 7 o: xxl 16 ft. ἑαυτῷ || ft 
συνηρμοσμένα 18 l] ἴστω γάρ 19 ἀνήκεστας χόλος codd. 
Hom. 21 πέδιλον τὸ ὑπόδημα ἢ 28 ἄλλως praem. Ov || 
Σωστράτου — 24 ἴστω δὲ om. C 24 ἴστω ego: ἦ B εἰ DEQOv 

25 τὰ τρία τὰ προειρ. Bv 26 τῶν Σ. Θἢ || Συρακουσῶν b: 
Συρακουσίων || πεδίλῳ — p. 167, 1 ὅτι om. ἢ 
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δὲ καὶ τὸ ἑξῆς εἶπεν, ἵν᾽ εἴπῃ ὅτι προσήρμοσται αὐτῷ τὰ 
προειρημένα δαιμονίως καὶ ἐξαιρέτως, ὡσανεὶ πέδιλον τῷ 
ποδί. d. τουτέστιν ὁ ὕμνος. 1519 |^——  BEQ 

14e. ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταί: ἤτοι ὡς περὶ τὸν οἶκον A 
$ αὐτοῦ πολλῶν κινδύνων γενομένων, ἢ αὐτοῦ μετὰ κινδύνου 
νικήσαντος. 

14 ἀκίνδυνοι δ᾽ ἀρεταί: Ἡσίοδος iy (O. et BcDEQ 
D. 289): 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἴδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ξδηκαν. 

10 ὁ δὲ λέγει ὅτι af ἀρεταὶ of χωρὶς πόνων καὶ κινδύνων οὐκ 
εἰσὶ τίμιαι οὔτε παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις οὔτε παρὰ 
τοῖς ϑαλαττεύουσιν ἁπλῶς. εἰ μὴ καὶ ναὐμαχός τις εἴη. 
| παραμυϑεῖται δὲ αὐτὸν, ἐπειδὴ μετὰ μόχϑου πολλοῦ ἐνί- BCEQ 
κησεν. 

i15 16a. πολλοὶ δὲ μέμνανται: τὸ διὰ πόνου γιγνό- A 
μενον πολλοὶ ἀπομνημονεύουσιν. e ἦ οὕτως" πολλοὶ τοῦ 
καλοῦ μνημονεύουσιν ὅταν πονηϑῇ. 

178. καλὸν εἴ τι ποναϑῇ: ταῦτα δὲ ὡς κάλλιστα BCDEQ 

παρὰ τοῖς πολλοῖς τών τὰ μετὰ πόνων ἀγαϑὰ 
30 συμβαίνοντα δικαίως. — b. τὸ δὲ πονηϑῇ ἀντὶ τοῦ μετὰ € 

πόνου κατορϑωϑείη. 
18 a. ᾿4γησία: σοὶ “δὲ. ὦ “Ἵγησία, πάρεστιν ἕτοιμον À 

ἔχειν τὸν ἔπαινον ὡς ἐπήνεσεν ὃ "άδραστος εἰς “ἡμφιάραον. 
. οὗτος ὑπὸ γῆς κατεπόϑη πολεμῶν ἐν Θήβαις. τίς οὖν τοῦ 
38 ᾿Αδράστου πρὸς τὸν᾽ ᾿᾿μφιάραον ἔπαινος ἐοικώς σοι: ἐκεῖνος 

ἀγαϑὸς ἦν πολεμεῖν καὶ μάντις, σὺ δὲ καὶ ἀνδρεῖος καὶ 
μάντις ἀγαϑός. ἔχεις δὴ τὸν ᾿ἀμφιαράου ἕπαινον ἑτοίμως. 

b. Οἰκλέους δὲ παῖς ᾿ἀμφιάραος. 
18e. viv δ᾽ αἶνος ἕτοιμος: σοὶ δὲ, ὦ ᾿Δγησία, πρό- BCDEQ 

s0 χείρος καὶ ἁρμόδιος ὁ ἔπαινος καὶ πρέπων ὁ ὑπὸ τοῦ 

1 δὲ καὶ τὸ δῆς] om. C. δὲ δαιμόνιον πόδα ἔχων E | τὸ 
ΒΘ: τὰ v || προσήρμοστο Cv b αὐτοῦ ego: αὐτῶν 9 ἔδω- 
καν Ε 10 αἱ χωρὶς BDO: χωρὶς CE || πόνων BCDE: ἱδρώ- 
των GPOYv 11 τοῖς om. E 19 μὴ om. € 18 l] om. E 
“πολλοὶ δὲ μέμνανται PUYv || δὲ ὡς] καὶ OQ 19 πόνων ΒΏ: 
πόνον CDE . 22 colego: σὺ 217 ἕτοιμον Schroeder 
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᾿Αδράστου ῥηϑεὶς τοῦ Ταλαοῦ παιδὸς εἰς τὸν μάντιν '4yu- 
φιάραον τὸν Οἰκλέους υἱὸν, ὃν διαστᾶσα καὶ ἡ γῆ ἐδέξατο 
ἅμα τῷ ἅρματι ἐν Sioomó τῆς Βοιωτίας κινδυνεύειν μέλ- 
λοντα᾽ περὶ οὗ μάντεως ᾿Αμφιαράου ὃ τοῦ Ταλαοῦ παῖς 
"άδραστος εἶπεν ὅτε συνηϑροίσϑησαν οἵ τῶν ἑπτὰ πυλῶν s 
νεκροὶ ἐν Θήβαις καὶ ἐγένοντο ἑπτὰ πυρκαϊαί᾽ ποϑέω στρα- 
τιᾶς ὀφθαλμὸν ἐμᾶς, καὶ τὰ ἑξῆς. 3895Ὲ 

B& 184. (ἑτοῖμος:) νῦν ἁρμόδιος. 
Bs — 21a. (ἐπεί:) ἀφ᾽ οὗ. 
A 21b. ἐπεὶ κατὰ γαῖ": κεραυνωϑεὶς γὰρ ᾿Αμφιάραος 10 
κατέδυ μετὰ τοῦ ὥρματος ἐν τῷ Φδρωπῷ τῆς Βοιωτίας κατα- 
ποϑεὶς ὑπὸ τῆς γῆς. c. αὐτόν vé viv: ὅτι ἐκ παραλ- 
λήλου τέϑεικε τὰς ἀντωνυμίας, καὶ ἔστιν ἡ μέα αὐτῶν πε- 
Q.004. ἃ. κατεπόϑη δὲ ᾿Αἀμφιάραος, oí μὲν περὶ δρωπὸν, 
οἱ δὲ περὶ Κλεωνάς" τοὺς δὲ ἵππους αὐτοῦ φησιν ᾿Αντί- 
μαχος (fr. 31K) εἶναι ᾿Ἰάσυστάτους, οἵ δὲ Θεσσαλούς" ὀνό- 
ματὰ δὲ αὐτῶν Θόας καὶ Δίας" ὃ δὲ ἡνίοχος αὐτοῦ Βάτων 
ἐκαλεῖτο ἢ Σχοίνικος, συγκαταποϑεὶς αὐτῷ. 

B€ 2248, ὀνόματα τῶν ἵππων 4ίας καὶ Θύας. 
B€ 22}, (ἔμαρψεν:) ὑπεδέξατο. 20 
A 28a. ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν: τῶν διαβεβοημένων ἐστὶ 
καὶ τοῦτο, πῶς ἑπτά φησι γενέσϑαι πυρὰς, [τῶν] ἑπτὰ ἐπι- 
στρατευσάντων καὶ οὐ πάντων καέντων. ᾿Δἀμφιάραος μὲν 
κατεπόϑη σὺν τοῖς ἵπποις ἐν Ὡρωπῷ᾽ Πολυνείκης δὲ οὐκ 
ἐτάφη ἄταφος γὰρ ἔμεινεν᾽ 4ógadvog δὲ ζῶν εἰς "4oyoc 36 
ἀπῆλϑεν. καταλείπονται δ΄, Τυδεὺς, Καπανεὺς, Παρϑενο- 
παῖος, ᾿Ιππομέδων. ὃ μὲν οὖν ᾿Αρίσταρχός φησιν ὅτι ἰδιάζει 
καὶ ἐν τούτοις ὁ Πίνδαρος ὡς καὶ ἐν ἄλλοις. ὃ δὲ 44guoró- 

μ᾿ ὅ 

18 Hes. Σχοίνικος 

1 τοῦ T.] vo? τοῦ T. EQ. τοῦ τοῦ λαοῦ D — 2 Oixifovg CO: 
Oixifog B ᾿ἸΙοκλέους DE || καὶ om. CGPOYhb — 3.4 μέλλουσα E 

4 ὁ τοῦ λαοῦ D — 56 ὅτι 010 || οἱ (ἐπὶ và» Bergk || ἑπτὰ 
πυλῶν Cb: ἑπταπύλων ΒΏΕΘ ἑπτὰ πυρῶν cj. h 7 ὀφθαλμὸς 
E 10 κατὰ γαῖ] κατά γε A. 16 Κλεωνάς] Κνωπίαν Unger 
Theb. par. 418 16 ἁμυκλαίους Stoll σβωτίους Unger 1. 1. 476; 
cfr. id. ibid. 413. Ft. σβυστίους 22 τῶν s. 8. À; delevi 
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δημός φησι τὰς ἑπτὰ πυρὰς ........ ἀπολομένων. οὕτως 
καὶ "Immouíóov καὶ ᾿Δρμενίδας (ΒῈἘ6 τν, 389) γράφουσι" καὶ 
πυρὰς ποιεῦντες ἑπτὰ ἐπὶ τοῖς ἱξρμεσιν ἐνταῦϑα ὕπου κα- 
λοῦνται “Ἑπτὰ Πυραὶ, ἢ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. ἢ ἀπὸ 

5 τῶν ἑπτὰ παίδων Νιόβης ἐκεῖ καυϑέντων ἀπὸ τῶν ιδ΄ χω- 
ρισϑεισῶν τῶν συζυγιῶν. 

28b. ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα πυρᾶν νεκρῶν τελεσϑέντων: BCDEQ 
ἐπισωρευϑέντων. ^ c. ἤτοι καταρνιϑμηϑέντων, ἵνα καὶ τὸ 
ἑξῆς τοῦ λόγου οὕτως ἔχῃ καταριϑμήσας γὰρ ὃ Ἄδραστος 

10 τοὺς νεκροὺς xol λείποντα τὸν ᾿Αμφιάραον εὑρὼν, εἰκότως 
δυσφορήσας τὸν λόγον ἀπεφϑέγξατο. 

234. ἄλλως ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα: ζητεῖται πῶς ἕπτά. φησι BCDEQ 
τὰς πυράς" ἀδύνατον γάρ. ἠφάνιστο γὰρ ᾿ἀμφιάραος" 
'άδραστος δὲ ξῶν εἰς Ἄργος ἀποφεύγει᾽ Πολυνείκης δὲ ἄτα- 

15 pog ἔρριπτο, ὡς ἐπιστρατεύσας τῇ πατρίδι᾽ ὥστε τῷ ἀληϑεῖ 
λόγῳ τέσσαρας εἶναι πυρκαϊὰς τῶν τεθνηκότων. ἀλλ᾽ ἐπι- 
λυτέον οὕτως. ὅτι τὰς πυρὰς ὁ Πίνδαρος καταριϑμεῖται 
οὐ πρὸς αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς. ἀλλὰ τὰ τούτων στρα- 
τεύματα. ἑπτὰ γὰρ τάξεις στρατευμάτων περὶ τὰς ἑπτὰ 

20 πύλας τῶν Θηβῶν μάχην συνεστήσαντο, καὶ οὕτω τῶν ἐν 
ἑκάστῃ πύλῃ τεθνηκότων στρατιωτῶν φησι γενέσϑαι πυρ- 
καϊάς. 21ῈΕ 

1 εἶναι τῶν στρατιωτῶν τῶν suppl. b; sed plura exciderunt, 
cfr. sch. 288 2 ᾿Ιππομέδ(ων) À (ex p.158,27 repetitum, ut 
erspexit b): Ἱππίας cj. Bergk || ̓ἀρμενίδας Bergk: Ἁρμονίδας A 

Aotéuov cj. b || yo(dgovor) A: E b 8 ποιοῦντες b || ἑπτὰ 
secl. Wilamowitz Herm. XXVI,213 n. 2 || ἔρμεσιν corruptum; 
ἕρμασιν b ἑρμεῶσιν cl Hes. ἑρμεών Schroeder ἐπὶ ταῖς IIoo:- 
τίσιν Unger Theb. par. 306 4 πυραί Αἱ πηγαί A* 5 hiat 
oratio; (ἢ) ἀπὸ Müller FHG 1. 1; sed ft. ἀπὸ ---- ὁ συξυγιῶν 
posterius addita 1 1] τελεϑέντων C | ἑπτὰ] ἔπειτα B! || τε- 
λεσϑέντων iter. E 9. οὕτως] ὀρϑῶς cj. Bergk [10 λιπόντα E 

12 ἄλλως et 1. om. CD]|| ἀπορία add. Βπεβρπε 18 ὁ Aug. 
CDÜüv 16 εἶναι τὰς πυρκ. Bv || λύσις add. Bees | ἀλλ᾽ BO: 
ἄλλως E om. ἢ 17.18 καταριϑμεῖται οὐ ΟΕ: οὐ καταριϑ- 
μεῖται Βν 19 στρατευμάτων ΒΕ: στρατευσάντων Ὁ στρατευο- 
μένων ἢ [ παρὰ CDE 20 καὶ] ἢΕ 21 πόλει E || στρατιωτῶν 
BC: στρατιῶν ὈΡΘ στρατῶν Ε || γίνεθϑαι E — 21.22 πυρκαιάς 
(-ἐν D) eodd.: τὰς ἑπτὰ πυρκαιάς v 
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BDEQ 28e. ἄλλως" τὸ σημεῖον ὅτι ἑπτὰ πυράς φησι τῶν ἑπτὰ 
μὴ ἀποϑανόντων᾽ ᾿Αἀμφιάραος γὰρ κατεπόϑη σὺν ταῖς ἴτ- 
ποις ἐν Ὠρωπῷ πόλει τῆς Βοιωτίας. 385 Ὲ 

ge 288. (τελεσϑέντων:) συναχϑέντων. 
A 26. ποϑέω: ὁ ᾿Δοκληπιάδης φησὶ ταῦτα εἰληφέναι ἐκ 5 
τῆς κυκλικῆς Θηβαΐδος (fr. 5 K.). 

Α 272a. ὀφϑαλμόν: ὅτι ἔνδοξος, ὡς ὀφθαλμὸς τοῦ σώ- 
ματος. b. ἢ ὅτι μάντις ὧν προέβλεπε καὶ διὰ τοῦτο διαση- 
μότατος ἦν. c. ὀφϑαλμὸν ἐμᾶς: ὀφθαλμὸν στρατιᾶς τὸν 
᾿Αμφιάραον ἐκάλεσεν ὡς δυνάμει προὔχοντα καὶ μάντιν ὄντα 10 
καὶ προορᾶν τὰ μέλλοντα δυνάμενον ὀφθαλμὸς γὰρ προὔχει 
τοῦ σώματος. τοῦτο οὖν καὶ ἐπὶ τούτου λέγει τοῦ νικη- 
φόρου. 

Β()0Ε0 27d. στρατιᾶς ὀφθαλμόν: ἤτοι τὸν ἐν πολέμῳ περί- 
βλεπτον, ἢ τὸν προορᾶν δυνάμενον τὰ μέλλοντα ὡς μάντιν. 15 
καὶ δι’ ἀμφότερά, φησιν οὖν, ποθῶ αὐτὸν, ὅτι ve μάντις 
ἀγαϑὸς καὶ πολεμιστὴς (ἀτὸ κοινοῦ τὸ ἀγαϑός)" ὕπερ ἔξ- 
εστιν εἰπεῖν καὶ τῷ .4γησίᾳ τῷ δεσπότῃ τοῦ ὕμνου. τί δὲ 
αὐτῷ πάρεστιν ὃ καὶ τῷ ᾿ἀμφιαράῳ; καὶ μάντις καὶ ἀν- 
'δρεῖος τὰ ἐν μάχαις. 860 80 

gg 29. (ró:) τὸ ἐπὶ ᾿ἀμφιαράου ῥηϑέν. 
A 804. ἀνδρὶ κώμου δεσπότᾳ: τῷ ἐγκωμιαξομένῳ. 
b. οἷον τῷ ᾿Αμφιαράῳ ὑπῆρξεν, τοιοῦτόν φησι καὶ τούτῳ 
ἶσον ὑμνούμενον.υ. ἦν γὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ μάντις ὁ 
᾿4γησίας. ?5 

14—17" Tzetzes Chil. 10, 739 sq. 

1 ἄλλως BD: ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα E &ALeg: ἑπτὰ δ᾽ ἔπειτα || 
τὸ σημεῖον BDE: τὸ τοιόνδε c. ἢ om. P τὸ σημεῖον z' v. In 
textu ad h. v. -- B(B??) | φασι EQ 2 ᾿“μφιάρεως ἢ ταῖς 
BO: τοῖς DEP 14 1] xo9£o στρ. 099. ἢ ] πολέμοις ἢ 
16 τὰ μέλλοντα δυνάμενον Θ ἢ 16 ἀμφοτέρων EO [φησιν 
οὖν ποϑῶ αὐτὸν scripsi: φησὶν οὖν παϑῶν αὐτὸν E φ. i sie 
z006 αὖ. οὖν q. ποθῶ «o. D φησιν αὐ. ποϑεῖν Bv. φ. πο- 
ϑεῖν có. C || ὅτι ve] τὸ δὲ α εἰς δὲ τὸν 17 ἀγαϑὸς (pr.) om. 
V || ἀπὸ x. τὸ ἀγ. om. C, add. τὸ καὶ ἀνδρί || ἀπὸ x. δὲ τὸ ἀγ. D 

17.18 ἔξεστιν v: ἑξῆς ἐστιν V (πάρεστιν Ὁ) 18 δὲ om. E 
20 τὰ] τε E 34 ἶσον ὑμνούμενον corrupta — 26 ᾿4γήσιμος: ego 
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8009. κώμου δεσπότα: τῷ "Ἵγησίᾳ. φησὶ γὰρ καὶ BCDEQ 
τὸν ᾿Δγησίαν uso" Ἰέρωνος στρατευσάμενον πολλοὺς πολέ- 
μους κατωρϑωκέναι μαντείᾳ καὶ ἀρετῇ. 85 BDE 

828. οὔτε δύσερις ἐών: ὃ γὰρ δύσερις καὶ ψευδῆ A 
δ δύναται λέγειν πρὸς φιλονεικίαν. — b. ὃ δὲ νοῦς" ἐγὼ οὐκ 
ὧν φιλόνεικος καὶ ὀμόσαιμι τῷ ᾿Δγησίᾳ μαρτυρῶν ταῦτα, 
ἅπερ xol ἐπὶ τοῦ ᾿Αμφιαράου λέγεται" εὔχομαι δὲ ἐπιτρέψαι 
μοι τὰς Μούσας καὶ συνεργῆσαι. εἰκότως δὲ παρὰ τῶν 
ἹΜουσῶν αἰτεῖ ἐπιτραπῆναι, ἐπειδὴ οἶδεν ἀνάρμοστον ὃν τὸ 

10 ὀμνύναι ποιητῇ ἐγκωμιάξοντι. 
820. οὔτε δύσερις ἐών: ἐγὼ γάρ, φησιν, οὔτε δύσ- B(C)DEQ 

ερις ὀὔῦτε φιλόνεικός τις πάνυ àv καὶ τὸν μέγιστον 0pxov 
ὁμόσαιμι μαρτυρῶν τῷ ᾿4γησίᾳ, ὃ καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿Δἀμφιαράου 
λέγεται" εὔχομαι δὲ ἐπιτρέψαι, μοι τὰς Μούσας καὶ συνερ- 

15 γῆσαι. εἰκότως δὲ ἐπιτραπῆναι παρὰ τῶν Μουσῶν αἰτεῖ; 
ἐπειδὴ οἷδεν ἀνάρμοστον (ὃν ποιητῇ τὸ ὀμνύειν ἐγκωμιά- 
ξοντι. 8180Ε0 

35. [τοῦϊό γέ of σαφέως μαρτυρήσω: τοῦτο αὐτὸ BDEQ 
μαρτυρήσω τὸ προδεδηλωμένον , ὅτι εἷς πάντα ὁ ᾿᾽Δγησίας 

90 παραπλήσιος ἦν τῷ ᾿Αμφιαράφ. 32808 800 
97a. ὦ Φίντις: “ωριεῖς λ εἰς τὸ v, ὅταν ἐπιφέρηται 

ἢ τὸ ὃ ἢ τὸ T. ὄνομα δὲ κύριον ὁ Φίντις Δωρικῶς λεγό- 
μενον, οὗ τὸ κοινὸν ὃ Φίλτις ἐστίν. τῇ δὲ πλητικῇ οὐκ 
ἐχρήσατο ἀλλὰ τῇ εὐϑείᾳ (Hom. Γ 217) ᾿Ηέλιος ὃς πάντ᾽ 

46 ἐφορᾷς.ς Ὄ. ἔστι δὲ ἡνίοχος ᾿4γηδίου τῆς ἀπήνης. 

i» 

21 Eust. 1l. 918,28. sch. Theocr. 1,77 28 sch. A Γ 277 

1 φασι CG?Pb || καὶ om. BCv 2 μετὰ Ὁ 2.3 πολέ- 
μους] ἀγῶνας Beck 8 μαντείᾳ καὶ τέχνῃ καὶ ἀρ. D 8-- 10 cfr. 
Germ. 207, ὃ 111 om. C | Mores] φιλόνεικος v || à» E || 
φησιν om. 'D 11.12 οὔτε φιλόνεικος οὔτε δύσερις V || οὔτε δύσ- 
ἐρις om. D 14 καὶ om. Bv 16 αἰτεῖ ego ex Α: αἰτεῖται 
CDGP αἰτιᾶται Üb εὔχεται BE 16 ἀνάρμοστον C(cfr. A) b: 
ἁρμοστὸν ὦ add.bexA 181]1.Β: om.E Sd D τὸ καὶ 
ἀνδρί Ὁ. Seclusi | τοῦτο αὐτὸ Bv: τ. αὐτὸς D τοῦ .... (lac) E 
αὐτὸ τοῦτο SUO HE) Ὁ τοῦτο αὐτῷ Brub.hb 19 πάντα 
ὁ Aymolog] πᾶν .... (lac) E 21 ὅτ(ε) ἐπιφέρονται: ego 
93 Φίντις 

ScHOrL. rs PrNDpARUM ed. Drachmann. 11 
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cpEQ 8706. ὦ Φίέντις: οὗτος ἦν ἡνίοχος τῆς ἀπήνης. 
BcoEQ 37d. ὦ Dívsig, ἀλλὰ ξεῦξον: ὃ νοῦς" ἀλλ᾽ ὦ Φίντι, 

ξεῦξον ἤδη τὰς ἡμιόνους μοι. τροπικῷ δὲ τῷ λόγῳ χρῆται. 
δοκῶν γὰρ προσκαλεῖσϑαι τὸν ἡνίοχον, τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 
σπουδάσαι πρὸς τὸν ὕμνον προτρέπεται, καί φησιν ἀντὶ 

BDEQ τοῦ, γενοῦ τοὶ πρόφασις. 6. ἢ ἔστω pot ἀφορμὴ τοῦ 
ὕμνου Φίντις [δὲ] ὃ ἡνίοχος καὶ τὰ ἅρματα τῶν ἡμιόνων. 

BcEQ f. ὦ Φίντις: Δωρικῶς ἐσχημάτισται" εἴη δ᾽ ἂν κατὰ 
τὴν ἡμετέραν διάλεκτον Φίλτις. οἱ Δωριεῖς γὰρ τὸ À εἰςν 
μετατιϑέασι, ὅταν q εἴτε τὸ v εἴτε τὸ 9. 

A 39a. ἃ τάχος: ἀντὶ τοῦ ὡς τάχος. b. τῇ ὁδῷ δὲ 
τῇ καϑαρῷ; τῇ μὴ ἐχούσῃ ἐπίληψεν ἢ ψεῦδος. ἀλλὰ ̓ ἀλή- 
ϑειαν. 6. τὸ δὲ ὄκχον κατὰ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τῶν ἡμιόνων 
τυϑέασιν. 

ABCDEQ 39d. ὄφρα κελεύϑῳ v ἐν καϑαρᾷ βάσομεν ὅκ- 
xov: ἕνα ἐπιβιβάσωμεν ἐν καϑαρᾷ ὁδῷ τὸ ὄχημα. ἀλλη- 
γορεῖ δὲ νῦν, περὶ τοῦ ὕμνου λέγων᾽ ἵνα διὰ καϑαρᾶς 
λεωφόρον τὸν ὕμνον ἐπιβιβάσαντες τῷ ὀχήματι χρησώμεϑα. 

A 6. τὸ δὲ βάσομεν ἀντὶ τοῦ βήσωμεν Ὁμηρικόν. 
BEQ 9391. ὄφρα κελεύϑῳ: ἀλληγορεῖ καί φησιν᾽ ἵνα δι- 

καίᾳ καὶ καϑαρᾷ ὁδῷ, τῇ τῶν λόγων, ἐπιβήσωμεν τὸ ὦ ὄχημα, 
BCDEQ ἀντὶ τοῦ ὑμνήσωμεν o. καὶ προσηκόντως᾽ | καὶ ἵνα πρὸς 

τὸ γένος ἵκωμαι τῶν ἀνδρῶν. λέγει δὲ τῶν προγόνων τοῦ 

1 ἦν om.D 21. .BE:om.€ ἄλλως D ἄλλως. ὦ Φίντις 0 [| 
Φίντι BDE: Φίντις COv 8 ξεῦξον] ἀλλὰ ξεῦξον E || τὰς B: 
τοὺς τῷ om. Qv — 5.6 ἀντὶ τοῦ] ὅτε Ὁ 7 δὲ del. b || τῶν 
ἡμιόνων ego: τῶν ἡνιόχων BDEv τοῦ , ἡνιόχου Qb [ὕμνου 
(Φ. δὲ ὁ ἡνίοχος) καὶ τὰ τῶν ἡνιόχων ἄρματα Mommsen sch. . 
Germ. p. 26,4 9.10 μετατνϑ'.. τὸ ἃ sig v Βν. 9 sig τὸν 
E 10 ὕταν ζἑπόμενον» ἡ ὦ. Beck || 2d (utrob.)] sit. E l εἴτε 
τὸ 9] εἰς τὸ 9 B 11 & b: o? 6 l BE: κελεύϑῳ τ᾽ ἐν 
καϑαρᾷξ A ὄφρα κελεύϑῳ CD ὄφρα T τ᾽ ἐν xo. Q | βήδομεν Β 

16 ἕνα ἐπιβιβάσωμεν ΒΕΘ: ἕνα ἐπιβήσωμεν ἕνα ἐπιβάσω- 
μὲν D ἀναβήσομεν À ] ὄχημα V: σχῆμα A 16.17 ἀλληγορεῖ 
V: ἀλληγορικῶς À || 4 yov V: λέγει Α || ἕνα διὰ V: ὁδοῦ A 
18 λεωφόρου BDEO: λ. ῥαδίως A λ. τῶν λόγων C ἐχιβιβά- 
σαντες ἈΒ: ἐπιβήσαντες CDE (ras. post ῃ in E) ἐπιβοήσαντες 6! 
χρησόμεϑα AQ 19 βήσωμεν b: di iiid 20 ἄλλως 1. praem. 
EQv 22 δικαίως in lac. suppl. b 
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"Ayqolov: ἵκωμαι δὲ ἐν αὐταῖς, διὰ τῶν ἐγκωμίων" ἐκεῖναι 
γὰρ, αἱ ἡμίονοι τοῦ ᾿“γησίου, παρὰ τὰς ἄλλας πάσας ἐπί- 
στανται καὶ δύνανται ἡγεμονεῦσαι ταύτην τὴν ó0óv: ποίαν 
ὁδόν; τὴν τῶν ὕμνων᾽ ἐπειδὴ τοὺς ἐν Ὀλυμπίᾳ στεφάνους 

5 ἐδέξαντο. 
99g. γράφεται ἧ τάχος. Bs Ee! 
39h. (χκαϑαρᾷ:) τῇ μὴ ἐχούσῃ ἐπίληψιν. pe 
40a. (ὄκχον:) ὄχημα. pet 
40b. fxouaí τε πρὸς ἀνδρῶν: 1) ὁ xal περισσός" A 

107) ὅτε ἄλλος .... c. τὸν καί σύνδεσμον ὑπερβιβαστέον᾽ 
ἢ περισσός ἐστιν. ϑέλει γὰρ εἰπεῖν ὅπως παραγένωμαί τε 
πρὸς τὸ γένος καὶ τῶν ἀνδρῶν ........ μνημονεύσω καὶ 
τῶν προγόνων. 

40d. ἔκωμαί ve πρὸς ἀνδρῶν: τὸν καί σύνδεσμον BCDEQ 
15 ὑπερβιβαστέον᾽ καὶ πρὸς τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος παραγένωμαι, 

τουτέστι μνημονεύσω καὶ τῶν προγόνων αὐτοῦ. ἀνέφερε 
δὲ ὁ ᾿4γησίας εἰς τοὺς Ἰαμίδας τὸ γένος. 6. ἔνεοι δὲ BDEQ 
τὸν καί σύνδεσμον περισσὸν δέχονται, ἵν᾿ ἦ, ἵκωμαί τε 
πρὸς τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος. 

41 ἃ. (xal:) τὸ καί περισσὸν κατὰ. ..... | gs! 
Alb. ἐξ ἄλλαν: παρὰ τὰς ἄλλας πάσας. 6. ἀντὶ τοῦ BDEQ 

ὑπὲρ πάσας τὰς λοιπάς. ἃ. αὗται γὰρ παρὰ τὰς ἄλλας 
πάσας τὰς ἀγωνισαμένας νικήσασαι προκαλοῦνται τὸν ὕμνον. 

448. ἐπεὶ δέξαντο: ἀντὶ τοῦ ἐπεδείξαντο τοὺς στε- BCDEQ 

2 e 

41e. lex. Vindob. p. 94, 1: ἔξ σημαίνει καὶ σύγκρισιν. Πίν- 
δαρος᾽ ἐκεῖναι γὰρ καὶ ἐξ ἄλλων ὁδὸν ἡγεμονεῦσαι ἐπίστανται. 

1 post ἐγκωμίων sch. 40 inser. C 8 ταύτης τῆς ὁδοῦ θ 
8.4 ποίαν ὁδόν; τὴν B: τὴν C ποίας ὁδοῦ: τῆς DEO 

ὅ ἐδέξατο DE — 6 τάχος om. Ε 10 ft. ἄλλος {ὁ περὶ αὐτοῦ 
τοῦ Ay. λόγος, ἄλλος ὁ περὶ τῶν προγόνων) 12 lac. indicavi; 
cfr. 16 14 τε] τι Ε ||] ἀνδρῶν BC: ἀνδρῶν καὶ γένος DE 
16 ἀναφέρεε CD 20 κατὰ dubium — 21 ἀλλᾶν D ἄλλᾶν PO.|| 
ἀντὶ --- 92 πάσας om. DÜ 28 προκαλοῦνται ἢ προκαλεῖται E: 
σιροσκαλοῦνται BDOv 24 βαα. efr. Lehrs p. 194 βα. 24 1.] 
στεφάνους ἐδέξαντο C || &vrl — p. 164,1 πᾶσιν om. € || ἐπε- 
δείξαντο et πᾶσιν (Ρ. 164, 1) om. Bv || ἀπεδέξαντο D 

115 
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φάνους o)g ἔλαβον πᾶσιν. ^b. ἐπειδὴ καὶ αὐταὶ αἱ ἡμίονοι 
στεφάνοις ἐβάλλοντο καὶ ἄνϑεσιν. 

Α 4465. χρὴ τοίνυν πύλας: περὶ τῶν ἡμιόνων (Ó» 
λόγος. αὗται γὰρ παρὰ τὰς ἄλλας (ràg» ἀγωνιζομένας νική- 
σασαι προκέχληνται τὸν ὕμνον. ἃ. γράφεται καὶ (έπε- 5 
δέξαντο, ἀντὶ τοῦδ ἐπεδείξαντο τοὺς στεφάνους οὃς ἔλαβον. 

BEQ 44e. πύλας ὕμνων ἀναπιτνάμεν: ἐνέμεινε τῇ τρο- 
πῇ καί φησι" προσήκει τῶν ὕμνων τὰς πύλας ἀνοίγειν ταῖς 

EQ ἡμιόνοις. ἢ ἄλλως" χρὴ τοίνυν πύλας: προσήκει καϑ- 
ἅπερ πύλας. οὕτω τοὺς ὕμνους ἀναπετάσαι. εὖ δὲ τῇ τὸ 
παρασκευῇ παρίστησι τήν τε τοῦ ἐπαίνου μεγαλειότητα καὶ 
τὴν ἐν τῷ ἐπαινεῖν ἑαυτοῦ δύναμιν ὃ ποιητής. 

ΒΟΌΕΟΡ — 46a. πρὸς Πιτάναν δέ: Πιτάναν νῦν τὴν ὁμώνυμον 
πόλιν λέγει τῇ ἡρωίδι, ἐπικειμένην ταῖς ὄχϑαις τοῦ Εὐρώτα 
ποταμοῦ. προσέϑηκε δὲ παρ᾽ Εὐρώτα πόρον, ἐπεὶ καὶ τῆς 15 
Αἰολίδος ἐστὶν ἡ Πιτάνη. αὕτη δὲ ἡ Πιτάνη ἡ τοῦ Εὐ- 
ρώτα πρόγονός ἐστι τῶν ἸΙαμιδῶν. ταύτης γὰρ καὶ Ποσει- 
δῶνος Εὐάδνη, Εὐάδνης δὲ καὶ Amóliovoc Ἴαμος ὁ μάντις. 
τῆς Πιτάνης δὲ ὁμώνυμος ἡ πόλις. Εὐάδναι δὲ δισσαὶ. 
μία μὲν ἡ Ποσειδῶνος καὶ Πιτάνης, ἑτέρα δὲ "Igidog, ἣν 30 
καὶ ᾿Ιάνειραν λεγομένην φασὶν Εὐάδνην ὠνομάσϑαι διὰ τὸ 

BEQ πλῆϑος τῶν ἕδνων ὧν ἔδωκε Καπανεύς. b. ἡ δὲ Δα- 
κωνικὴ Πιτάνη Εὐρώτα τοῦ ποταμοῦ γενεαλογεῖται εἶναι. 

BCEQ 466. πρὸς Πιτάναν δὲ παρ᾽ Εὐρώτα πόρον: ὃ 
"ynoíag γένει μὲν ἦν ᾿Αἀρκὰς καὶ Aoysiog ὡς ἀπὸ ᾿Ιάμου ᾿ 
οὕτω᾽ Πιτάνη γὰρ γέγονεν Εὐρώτα “ακωνικοῦ ποταμοῦ᾽ 

1 ἐπειδὴ --- ἡμίονοι] καὶ αἱ ju. γὰρ C || αὐταὶ D: αὗται ΒΕ0 
2 τοῖς στ. Ὁ | τοῖς &v9. θ. 8 ὁ addidi 34 ἀγωνιξόμεναι 

Α: supplevi οὐ corr. ex V ὅ.6 supplevi — 7 ὕμνων om. E|| 
ἀναπιτνάμεν om. Ὁ 8 vg π. τῶν ὕμνων Bv || τὰς] τῶν E** 

10 τοὺς E: καὶ τοὺς 0 11 ἐπαίνου EP: ἐπαινουμένου (b 
12 ἐν τῷ ἐπαινεῖν ἑαυτοῦ E: τοῦ ἐπαινεῖν αὐτοῦ Ob 18 ]. 

om. DE || Πιτάναν (51) om. C || óé et Πιτάναν om. α 14 λέγει 
πόλιν E ἢ τῇ ἡροωΐίδι om. CD || Εὐρώτου D hic et 17 
15 ἐπειδὴ ὙΠ | καὶ om. POr. 16 ἐστὶν ἡ] ἐστὶ πόλις D 
17 ᾿Ιαμίδων B ᾿Ιχμμίδωω, E 21 ἄνειραν E || λεγομένην — àvo- 
μάσϑαι] καλοῦσι καὶ D, add. ὠνομάσϑη Εῤάδνη post Καπανεύς || 
φησιν E 28 εἶναι om. v 241] om. €. ἄλλως. πρὸς II. παρ 
Ἑὐρότα Q|| δὲ E: καὶ Bv 26 γένει μὲν om. Βν 26 γὰρ] μὲν ἢ 
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ἢ συνελθὼν Ποσειδῶν ἐγέννησεν Ἐ άδνην τινά. αὕτη τὸ 
γεννηθὲν ἐκπέμπει λαϑραίως εἰς ᾿Αρκαδίαν τρέφεσϑαι παρὰ 
Aimó:w τῷ Ἐλάτου παιδί. ταύτην τὴν Εὐάδνην ἐν ἀκμῇ 
γενομένην διεκόρησεν ὁ ᾿Αἀπόλλων. καὶ Fvexev Ἴαμον, ἀφ᾽ 

5 οὗ of Ἰαμίδαι μάντεις κατὰ τὴν Πίσαν., εἰς οὃς τὸ γένος 
ἀνάγει ὃ ᾿4γησίας᾽ καὶ οὕτως εὑρίσκεται ὡς μὲν ἀπὸ τῆς 
Πιτάνης ᾿Δργεῖος, ὡς δὲ ἀπὸ "láuov καὶ Eódóvgc τῆς iv 
᾿Δρκαδίᾳ ᾿Αρκάς. 488 4110 

46d. παρ᾽ Εὐρώτα πόρον: προσέϑηκε τὸ παρ᾽ Εὐὖ- 
19 ρώτα πόρον᾽ ἔστε δὲ Πιτάνη πόλις “ακεδαίμονος, καὶ Εὖ- 

ρώτας ποταμὸς καὶ Σπάρτης καὶ ἄλλος ᾿Ιταλίας. 
4718. δεῖ σάμερον: ξαυτὸν λέγει ὃ ποιητής" ἀντὶ τοῦ A 

σχολάσω τῷ ὕμνῳ. 
47b. δεῖ σάμερον ἐλϑεῖν: κατὰ τὸν ὡρισμένον xai- BCDEQ 

15 ρὸν τῶν ἐγκωμίων. c. δεῖ οὖν, φησι, ταχέως καὶ περὶ 
τῆς Πιτάνης εἰπεῖν τήμερον, τῆς τοῦ Εὐρώτα ποταμοῦ 
ϑυγατρός. 45.580 | d. ἐν δέοντι καιρῷς:Ἡ 96. δεῖ αὐτῆς μνη- cDQ 
σθῆναιν σήμερον. 55iE 47Q : 

488. [& τοι Ποσειδάωνι]ὔ: λάϑρᾳ τεκοῦσα ἡ Πιτάνη BcDEQ 
30 ἀπέστειλεν εἰς ᾿Αρκαδίαν Αἰπύτῳ τῷ Ἔλάτου παιδί. τὸ δὲ 

ἐκ συντυχίας συμβεβηκὸς ἐκ προνοίας λέγει γεγενῆσϑαι. τὴν 
γὰρ Εὐάδνην ἐκτεϑεῖσαν Αἴπυτος εὑρὼν ἀνέλαβεν. 618 5530 

48b. Πιτάνη γὰρ Εὐρώτα Δακωνικοῦ ποταμοῦ" 7 Πο-υ 
σειδῶν μιχϑεὶς λάϑρα..... γεννῆσαι τὸν Ἴαμον, ἀφ᾽ οὗ 

35 Ἰαμίδαι. 
48c. ἅ τοι Ποσειδάωνι μιχϑεῖσα: ἧτις μιχϑεῖσα BCEQ 

τῷ Ποσειδῶνι Πιτάνη λέγεται τὴν ἰοπλόχαμον (ἀπὸ μέρους 
τὴν καλὴν) Εὐάδνην τεκεῖν, καὶ διαλαϑεῖν ἐγκυμονοῦσαν, 

1 ἐγέννησεν] ἀπέτεκεν . || αὕτη ΒΕ: αὕτη ἡ Πιτάνη CQ. 
8 Αἰπύτῃ v || τῷ] τῷ τοῦ Üür 4 διεκόρευσεν Ε ὄ τὴν om. Bv || 
Πίσσαν Β 6 μὲν ἀπὸ ΟΕθ: ἀπὸ μὲν Bv 7 τῆς] τῶν E 
17 1] ἐν ὥρα Ὁ ἄλλως pact. 0 δεῖ σήμερόν φησι post 1. add. v. 

16 δεῖ οὖν φησι) ἐλθεῖν v || καὶ] δὲ E 16 εἰπεῖν ΒΕ: 
ἐλθεῖν CD | τήμερον ΒΕ: σήμερον DO om. Cv | Εὐρώτου DE 
14 l δεῖ σάμερον ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳ sch. 47d praem. ἢ | sch. 47e 
om. C | δεῖ 0: δι᾿ D | 19 1. om. ΒΕ; seclusi 240 τῷ EA. παιδί 
om.Bv 21 συμβὰν Bv || λέγεται EQ. 22 ἔλαβενΒν 26 IIo- 
σειδάονι EQ v || μιγεῖσα E || μιγεῖσα Βν 28 viv] τὸ x&v V 
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καὶ κρύψαι τὴν ὠδῖνα τὴν ἑαυτῇ δοκοῦσαν παρϑενίαν. 
παρϑένιοι δὲ λέγονται παῖδες of κρύφα τικτόμενοι παρὰ τῶν 
ἔτε νομιζομένων εἷναι παρϑένων. οὕτω που καὶ Ὅμηρος 
ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ᾿Αχιλλέως νηῶν φησι (II 179): 

τῆς δ᾽ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήιος ἡγεμόνευε 
παρϑένιος. | 

BcEQ 484. ἄλλως᾽ ἅ τοι Ποσειδάονι: πρὸς τὴν ἱστορίαν, 
ὅτι φησὶ τὸν Ποσειδῶνα Πιτάνῃ μιχϑέντα λάϑρᾳ γεννῆσαι 
Εὐάδνην. ἐκ ταύτης δὲ καὶ ᾿Απόλλωνος Ἴαμος, ἀφ᾽ οὗ 
Ἰιαμίδαι. | 

A ὄθ8. ἑοπλόκαμον: ἡ Πιτάνη πρόγονός ἐστι τῶν 'la- 
μιδῶν. γένεται γὰρ Ποσειδῶνος καὶ Πιτάνης Εἠάδνη" Εὐὖ- 
ἀἄδνης δὲ xol ᾿Δπόλλωνος Ἴαμος ὃ μάντις, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
Ἰαμέδαι. δύο δέ εἶσιν Ebéáüvov μία μέν ἐστιν ἡ Ποσει- 
δῶνος xol Πιτάνης, ἑτέρα δὲ Ἰφίτου, ἣν καὶ ᾿Ιάνειραν᾽ ἣν 
ἔγημε Καπανεύς. ἡ δὲ “ακωνικὴ Πιτάνη Εὐρώτα τοῦ 
ποταμοῦ γενεαλογεῖται, ὡς Σωσίβιος (FRHG 1L, ex. Ὁ. ἡ ἧρω- 
ίνη, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ πόλις. 

A bia. {παρϑενίανῃ καϑ' ὃ ἐδόκει ἔτε παρϑένος εἶναι. 
διὸ καὶ of ἐξ αὐτῶν παῖδες παρϑένιοι. b. ἢ ὅτι λαϑραίως 
3 Πιτάνη διεκορεύϑη καὶ ἔτεκεν. 

A 52a. κυρίῳ δ᾽ ἐν μηνί: τῷ τὸ κῦρος ἔχοντι τοῦ 
τόκου. 

BCDÉQ — 52b. χυρέῳ δ᾽ ἐν μηνί: τῷ τοῦ τοκετοῦ. — c. ὁ νοῦς" 

2.8 sch. A Z4 499. sch. ABT I1 180. EG 410, 82. EM 

236, 27. Suid. Phot. 20 sch. B II 180 

1 τὴν (alt) om. E | ἑαυτῇ δοκοῦσαν παρϑενίαν Bv: ἐν τῇ 
δοκούσῃ παρϑενίᾳ CEODb .9—96 οἷν. "Tricl. 211, 18 8 ἔτι 
om. B6v (hab. schol. A Hom.) | παρϑένων εἶναι Βν 4 ᾿ἅχι- 

. λέως B ὄὅ ἑτέρας E 71. om. CO 8 φασὶ E 10 oi 
"leu. ὧν — 11.12 ᾿Ιαμμιδῶν | Eódcóvg add. A* — 12.18 Εὐέδνης 

16 "Igióog V (46a) 17 Σωσίβιος Gerhard: Σωσίγγιος 
17.18 ἡ ἡρωίνη ego: ἢ ἡρωίνης À ἣ ἡρῳίνη b. Pertinet glossa 
ad & τοι 48; cfr. Wilamowitz Isyll. p. 184, n. 42 19 1. ad- 
didi 24 1l. BCD: κυρίῳ μηνί E. x. δὲ μ. Q || τῷ τοῦ τοκετοῦ 
(€) EQ: om. BDv || ὁ νοῦς] om. CD ὁ δὲ νοῦς E 

to 



Olymp. VI 48—656 161 

τῷ κυρίῳ δὲ μηνὶ τοῦ τίκτειν ἀποστείλασα ϑεράποντας ix- 
᾿πέμπει τὸ βρέφος πρὸς τὸν βασιλέα τῶν ᾿ἀρκάδων Αἴπυτον 
Ἐλάτου παῖδα. «E ἃ. ἄλλως᾽ κύριον εἶπε τὸν μῆνα εἰς 9 
ὃν ἔδει τεκεῖν αὐτήν. 4850 | 

5 296. πέμποισ᾽ ἀμφιπόλους: λάϑρα φησὶ τὴν Πιτά- A 
vqv τεκοῦσαν ἀποστεῖλαι τὸ βρέφος τὴν Εὐάδνην εἰς τὴν 
᾿Αρκαδίαν πρὸς Ἐλάτου υἱὸν τρέφεσϑαι Αἴπυτον. τούτου 
καὶ Ὅμηρος μέμνηται (B 604)" Aimówov παρὰ τύμβον. 
f. παρὼν δὲ καὶ ὁ Αἴπυτος ἐν “ακεδαίμονι ἔλαβεν αὐτὸ 

10 ἐκτεϑέν᾽ ὁ δὲ Πίνδαρος ποιητικῶς λέγει πεπέμφϑαι τὸ 
βρέφος. 

54a. ἥρωι πορσαίνειν: τὸ ξξῆς᾽ ἥρωι Εἰϊλατίδᾳ δό- A 
μὲν ὥστε πορσαίνειν καὶ τρέφειν τὸ βρέφος. 

54b. (πορσαΐίνειν:) τρέφειν. Be! 
15 55a. ὃς ἀνδρῶν ᾿ἀρκάδων: 4Δίδυμός φησιν ὅτι A 

πάντες oL ὑπομνηματισάμενοε Φαισάναν τὴν τῆς gxa- 
δίας πόλιν᾽ αὐτὸς δέ φησιν εἶναι τῆς ᾿Ηλιδίας. καὶ παρα- 
τίϑεται Ἴστρον ἱστοροῦντα ἐν τῇ ε΄ τῶν ᾿Ἡλιακῶν. ἤτοι 
οὖν Πίνδαρος ψεύδεται, ἢ διὰ τὸ τὴν Πίσαν ὑπὸ τοῖς 

30 ““ρκάσι ποτὲ γενέσϑαι βασιλεύειν φησὶ τῆς Φαισάνης τὸν 
«ϊπυτον. 51 

65b. ὃς ἀνδρῶν ᾿ἀρκάδων ἄνασσε Φαισάνᾳ: τὴν BCDEQ 
Φαισάναν πάντες μὲν of ὑπομνηματισταὶ τῆς ᾿ἀρκαδίας εἶναι 
πόλιν ἐξεδέξαντο᾽ ὃ δὲ Δίδυμός φησι τῆς Ἤλιδος αὐτὴν 

36 εἶναι καὶ ὑπεραπολογεῖται τοῦ ῥητοῦ οὕτως, ὅτι ποτὲ oí 
᾿Αρκάδες καὶ τῆς Ἤλιδος ἐβασίλευον κατὰ τὸν χρόνον τοῦ 
«Αἰπύτου. οἱ δὲ βουλόμενοι τὴν Φαισάναν ᾿“ἀρκαδικὴν εἶναι 
τὸ περὶ ᾿ἀλφειοῦ οὕτως ἐπιλύονται, ὅτε διὰ Φαισάνης ἔχει 

1 τῷ --- θεράποντας) ἐν τῷ τίκτειν τῷ κυρίῳ μηνὶ D || ϑερά- 
ποντὰ Bv 2 Ἀρκαδίων Ὁ ὄὅ πέμποι δ᾽ 9 αὐτὸ ego: 
αὐτοῦ 19 Εἰλατίδᾳ δόμεν Ὁ: λατίδα δῶμεν 16 τὴν À 
prave: φασὶν εἶναι b. 17 ᾿Ηλιδίας ego: dMudss 17.18 παρα- 
τίϑεται b: παρατιϑέναι — 20 Φαισάνης b: Φαισάρη — 922 1] 
0m. C ἄλλως 532--. 168, 8 cfr. Thom. 218,10 22.28 τῶν 
Φαισάνων DE om. ἢ {πάντες B: καὶ πάντες || οἱ 0m. Bv 
94 ἐξεδέξαντο BE: διεδέξαντο CD Thom. τὴν Φαισάναν ἐδέ- 
ξαντο ᾷ 28 ἀπολύονται DEO 
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ὃ ποταμὸς và ῥεύματα. φέρεται γὰρ ἐξ ᾿Ασέας κώμης ᾽.49- 
καδικῆς. 6. ὅτι αἱ πηγαὶ τοῦ ᾿Δλφειοῦ ἐξ ᾿Ασέας τῆς 
᾿Δρκαδικῆς εἶσι, καὶ μεταποιοῦνται αὐτοῦ οἵ ᾿ἀρκάδες. ss EQ 

BCcoEQ — 55d. ἄνασσε Φαισάνᾳ: ὁ νοῦς ὅστις Αἴπυτος βασι- 
λεύων τῆς ᾿Δἀρκαδίας καὶ ἔχων ὑφ᾽ ξαυτὸν τὴν Φαισάναν 5 
ἔλαχε κατοικεῖν ἐν ταῖς ἀρχαῖς τοῦ ποταμοῦ᾽ ἄρχεται γὰρ 
τὰ δεῖϑρα ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ, ἐν Ἤλιδι δὲ ἐκλάμπει πολύς. 4858 
555 EQ 

A 86. ᾿ἀλφεὸν οἰκεῖν: τὸν ᾿ἄλφεόν φησιν οἰκεῖν τὸν 
Αἴπυτον, ὅτι τῆς Ἠλιδίας ἐπῆρχον οἵ ᾿ἀρκάδες" 7) ὅτι (ab 10 
πηγαὶ τοῦ ᾿Δλφεοῦ ἐν ᾿Ασέᾳ τῆς ᾿Δρκαδίας εἰσὶ, παρ᾽ ὃ καὶ 
ἀντιποιοῦνται αὐτοῦ οἱ ᾿Αρκάδες. t9 

A — 97. ὑπ᾿ ᾿ἀπόλλωνι: ἀντὶ τοῦ διεκορεύϑη ὑπ᾽ ᾿4πόλ- 
λωνος ἡ Εῤάδνη ἐκεῖ τρεφομένη. 56 

CDEQ 68a. ἔψαυσ᾽ ᾿ἀφροδίτας: δαιμονίως τὸ ἔψαυσεν ὡς 
ἐπὶ ϑείας ἀφροδισίων συνόδου ἔταξε. Ὁ. τὸ δὲ ὅλον᾽ 

DEQ διεῳϑάρη ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος. σ. ὄλλως᾽ τῆς γλυκείας πρῶ- 
τον συνουσίας μετέσχε τοῦ ᾿Ζπόλλωνος. 

A ὄϑ9. οὐδ᾽ ἔλαϑ᾽ Αἴπυτον: οὐκ ἔλαϑε τὸ ἐκ ϑεοῦ 
λαϑραῖον ἀδίκημα κρύπτουσα τὸν πάντα χρόνον᾽ ἔγνω γὰρ 90 
αὐτὴν ἔγκυον οὖσαν. — b. τινὲς τὸν Ἴαμον οὐκ ᾿Απόλλωνος, 
ἀλλὰ Ποσειδῶνος γεγονέναι. 

ge 604. οὐκ ἠδυνήϑη οὖν λαϑεῖν τὸν αὐτὴν ϑρέψαντα 
Αἴπυτον ἤγουν κλέψασα ἤτοι δεξαμένη τὸν ἐξ ᾿ἀπόλλωνος 
γινόμενον παῖδα. 25 

μὰ 5 

1 St. B. σέα 

1 ποταμὸς] MÁgsióg Bv || σέας BC*0: ἄσας D ἀσίας C'E 
Thom. 2 6:,— 8 Ἀρκαδικῆς om. D 22. ὅτι B: ἢ ὅτι || ἐξ 
Acíag BO: ἐκ νασέας Ὁ ἐν νασσέας E 8 ἀντιποιοῦνται b 
4 1. om. CDQ || ὁ νοῦς om. E 6 Ἀρκαδίας Cv: Ἀρκάδος 
BDE ὁ vj ἀρχῇ 0| γὰρ] 02 CD 10 ᾿Ηλιδίας ego: ἡλιαίας 
A** ἡλιαίας Ar? ! ἐπῆρχον ego: ὑπῆρχον ^ 10.11 αἱ πηγαὶ V: 
πηγαῖς 11 iv Ἁσέα Sr bel p.8 (V): ἔναντι 18 διεπορεύθη (x 
expuncto?): ego 16 1] πρῶτον ip 4«o. 0v 16 &goo- 
δισίας ἂν || ὅλον] oL E 17 ἄλλως DU: ἄλλως" ὃς πρῶτον ἔψαυσε 
E 18 τοῦ Lx. συν. μετέσχε ὃν 20 ἀδίκημα suspectum; an 
ἐγκὐημαῦ 
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60b. (κλέπτοιεσα:) συσκιάξουσα. Bs 
60e. ϑεοῖο γόνον: τὸν ἐξ ̓ “πόλλωνος γινόμενον παῖδα. CDEQ 

ἃ. οὐκ ἠδυνήϑη οὖν διαλαϑεῖν τὸν αὐτὴν ϑρέψαντα 
“Αἴπυτον δεξαμένη γόνον ϑεοῦ. 

5 61a. ἀλλ᾽ ὁ uiv Πυϑῶνα: ἀλλ᾽ ὃ μὲν εἰς IIvOGvo A 
μαντευσόμενος ἀφίκετο. b. πιέσας: τὸν ξαυτοῦ χόλον 
κατασχών. 

616. ἐν ϑυμῷ πιέσας: κατὰ τὴν ψυχήν. — d. καίτοι BCDEQ 
δεινὴν οὖσαν τὴν ὀργὴν λογισμῷ κατασχὼν xol πρὸ τῆς 

10 ἀληϑοῦς γνώσεως οὐκ ἐκφῆναι τὸ δεινὸν βουληϑεὶς, καίτοι 
καὶ πάνυ χαλεπαίνων, εἰς τὸ τοῦ Πυϑίου ᾿Απόλλωνος μαντεῖον 
ἐπορεύετο γνωσόμενος ὑπὲρ τοῦ ἀτλήτου καὶ ἀτόπου τῆς 
διαφϑορᾶς πάϑους. 

028. (yólov:) τὸν ὑπὲρ τοῦ τεκεῖν αὐτήν. Βεὶ 
16 62b. ὀξεέᾳ μελέτῃ; τῇ μεγάλῃ φροντίδι᾽ μελέτας γὰρ BDEQ 

τὰς φροντίδας λέγουσιν. 
65a. ἀτλάτου: περὶ τοῦ προδεδηλωμένου ἀτολμήτου A 

ὄντος. Ὁ. ἢ ἣν οὐκ ἄν τις ῥαδίως ἐνέγκοι διὰ τὴν ὕβριν. 
66a. ἁ δὲ φοεινικόκροκον: ἡ Eódóvg. b. φοινι- BCDEQ 

20 κόκροκον. τὴν ἐκ φοινικῆς κρόχης ὑφασμένην. c. ἢ τὴν CD 
ἐκ φοινικοῦ εἴδους κεκροτημένην ἤτοι κατεσκευασμένην. 

67. ζώναν: ὁ .imwrog ἕως ᾧχετο πρὸς Δελφοὺς A 
μαντευσόμενος, ἡ Εὐάδνη ἀφελομένη τὴν ζώνην τῆς γαστρὸς 
καὶ τὴν ὑδρίαν ἀποϑεμένη ἔτεκε τὸν "Iauov. 

8 — 68. ἀργυρέαν: ἔϑος ἦν ταῖς ἡρωίσιν ἑαυταῖς ὑδρεύ- A 
σασϑαι, ὧς καὶ ἡ Εὐάδνη ὅτε τὸν παῖδα ἐγέννησεν. ἔϑος 
δὲ καὶ ταῖς τικτούσαις λύειν τὰς ζώνας. 

694. λόχμας ὑπὸ κυανέας: τοῦ ἀνθηροῦ καὶ κατα- BCDEQ 
πύκνου τοῖς φυτοῖς τόπου. ὍὌ. κυανέας, ἤτοι τῆς βα- 

30 ϑείας, ἢ παρὰ τὴν τῶν ἴων γροιάν. 

8 οὖν διαλαϑεῖν] δὲ λαϑεῖμ v 4 δεξαμένηνξ 86 μαν- 
τευσάμενος: ego || zó4ov ego: χρόνον — 8 l| ἄλλως ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
ἐν θυμῷ Ὁ | πιέσαις CP^ | τὴν om. Bv 11 καὶ om. Bv 
14 ὑπὲρ] veo) v 1 τῆς μεγάλ(ης) peovríd(oc) Bv 19 ἡ Eó. 
gowix. om. D 20 τὴν] δὲ τὴν θΒ τὴς ΒΕ“ [| κρόκην v (corr. 
iam Beck) 29 τῆς] rág V 80 χροών 6" γρείαν 0" 
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A "Oa. ϑεόφρονα κοῦρον: ἢ ϑεῖα φρονοῦντα. καϑὸ 
μάντις ὃ Ἴαμος᾽ ἢ ὅτι ϑεῶν βουλαῖς ἐγένετο. 

BCDEQ — TOb. τέκτε ϑεόφρονα κοῦρον: τὸν Ἴαμον, ὅτι. μάν- 
BDEQ τίς τὴν τέχνην. — c. ὃ δὲ νοῦς ἡ δὲ Εὐάδνη τὴν ix φοι- 

νικῆς κρόκης ξώνην λύσασα καὶ ἀποϑεμένη., ἀποϑεμένη δὲ 5 
καὶ τὴν κάλπιν, οὕτω λοιπὸν ἔτεκεν ἐν συσκίῳ τόπῳ τὸν 

BCDEQ ἐσόμενον ϑεόφρονα παῖδα. φησὶ δὲ τὸν Ἴαμον, | ἀφ᾽ οὗ 
τὸ γένος ἔχει ὁ ᾿4γησίας. 

712. πραύμητιν: τὴν Εἰλείϑυιαν πραὕὔμητιν εἶπεν, 
ὅτι αἵ τίκτουσαι πραότεραι γίνοντα. b. ἢ ὅτι παρϑέ- 10 
voi εἰσίν. | 

BDE 71b. soatuqvív v Εἰλείϑυιαν: πραεῖαν. εὐμενῆ. 
BDEQ 6. τῇ Εὐάδνῃ ἀποκυούσῃ παρέστησεν ὃ χρυσοκόμης ᾿4πόλ- 

BCDEQ λὼν τὴν Εἰλείϑυιαν κεχαρισμένα φρονοῦσαν καὶ τὰς Mol- 
ρας. ἡ δὲ ἔνδειξις οὐ μόνον περὶ εὐτοκίας, ἀλλὰ καὶ καλ- 16 

9 λίστης γενέσεως τοῦ παιδός. ἃ. πραὔμητιν δὲ πραεῖαν. καὶ 
εὐμενῆ. 

A | 72. παρέστασέ τε: τοὺς συνδέσμους μεταϑετέον᾽ ὃ 
γὰρ λόγος οὕτως ἀπαιτεῖ" τῇ μὲν ὃ χρυσοκόμας πραὔμητιν 
Εἰλείϑυιάν {τε παρέστασεν Μοίρας τε κατὰ τὸν τόκον. 530 

BCDEQ 788. ἦλϑε δ᾽ ὑπὸ σπλάγχνων, ἕως κηδόμενοι: ὃ 
"volg τοιοῦτος᾽ ἐγεννήϑη δὲ ἐξ ἐπεράστου ὠδῖνος ὁ Ἴαμος 
καὶ ἦλθεν εἰς τὸ φῶς εὐθέως. τοῦτον οὖν τίκτουσὰ καὶ 
ἐπιλυπουμένη καταλέλοιπεν ἐπὶ τῇ γῇ ἡ Εὐάδνη. δύο δὲ 
αὐτὸν φοβερώτατον δράκοντες ϑεῶν βουλήσει ἀνέϑρεψαν 530 
ἀβλαβῆ ἰὸν προσφερόμενοι" ἵνα λέγῃ τὸ μέλι. 

A 78". óm ὠδῖνος: ἡ δευτέρα ὑπό ἀντὶ τῆς μετά, ἡ 
πρώτη δὲ ἀντὶ τῆς ἀπό. 

8 τίκτει E 4 νοῦς" ἡ δὲ om. E ὅ ἀποϑεμένη δὲ καὶ 
om.v 6 καλπιν] κάλπην ἤτοι καδδάριον D || ἔτεκεν] ἔτεκεν “:- - 
ϑεόφρονα Β 1 ϑεόφρονα B: εὔφρονα ] φησὶ δὲ ΒΕΌ: ἤγουν D 
λέγει δὲ v 9 πραῦὔμῆτιν A 12 τ΄ om. E 13 τᾷ uiv ὃ 
χρυσοκόμας sch.71c praem. ἃ ἢ κυούσῃ E || χρυσοκόμας DO 
16 μόνον] μηνὸς Ε || περὶ τῆς εὖτ. CD — 18 τὸν τέ σύνδεσμον Ὁ 

19 ie niae dd A 20 vc addidi 921 ἕως κηδόμενοι B: om. 
28 οὖν τοῦτον Β (s. s. β et o) E 25 βουλήσει B: ϑελήσει 

CDO ὡλήσειαν Ε || ἔϑρεψφαν DE — 27 ὑπό ἀντὶ τῆς Ὁ: ἀπὸ τῆς. 
ἀντ 28 ἀντὶ Schroeder: ἀπὸ À ὑπὸ ἀντὶ b 
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75. ἐς φάος αὐτίκα: εὐθέως. ἀκολούϑως ὡς ἀπὸ BCDEQ 
εὐμενεστάτης Εἰλειϑυίας ῥᾳδίαν καὶ ἄμοχϑον τὴν ὠδῖνα 
ἐποιήσατο. 

76a. πνιξομένα: λυπουμένη ἐπὶ τῷ μὴ δύνασθαι τρέ- A 
5 95v αὐτόν. : 

76b. τὸν μὲν κνιξομένα: δοκεῖ τὸ κνιζομένα ἔναν- BCDEQ 
lov εἶναι πρὸς τὴν τῆς Εἰλειθυίας εὐμένειαν" xol ἴφως 
τὴν μετρίαν αἴσϑησιν τῆς ἀλγηδόνος ὑποφαίνει [καὶ] κνισ- 
μὸν ὀνομάξων. c. ἢ λυπουμένη" ἤλγει μὲν γὰρ ὡς μή- 

10 7590, στέργουσα τὸ τέκνον᾽ κατελείπετο δὲ αὐτὸ ἐπὶ τῆς 
ἐρημέας βουλομένη λαϑεῖν. 

76d. γλαυκῶπες αὐτόν: ἢ πυρώδεις" τὸ yàg γλαυ- ἢ 
κὸν ἐπὶ τοῦ πυρώδους ἔϑεντο πολλοὶ καὶ τὴν σελήνην γλαυ- 
κὴν λέγουφιν. ἢ ἀπὸ τοῦ γλαύσσειν. 

18 ΟΠἹΠ|. δαιμόνων βουλαῖσιν: ἤτοι καϑόλου τῶν ϑεῶν BCDEQ 
ἀκουστέον, ἢ εἰς ᾿ἀπόλλωνα καὶ Ποσειδῶνα ἀνακτέον. τὸν 
μὲν πατέρα, τὸν δὲ προπάτορα. 

78a. ἀμεμφεῖ: ἀμεμφῆ ἰὸν προσηγόρευσε τὸ μέλι 
σκληρότερον᾽ ὃ γὰρ ἰὸς μοχϑηρόν τε ὑποφαίνει. b. ἐπειδὴ 

40 [δὲ] δράκοντές εἶσιν οἱ τρέφοντες, οὗτοι δὲ εἰώϑασιν ἐμεῖν 
τὸν ἰόν. ὥστε τοὐναντίον ἐργάξεσθανι τὸν τῶν δρακόντων 
ἰὸν ὥσπερ εἰώϑασι κατὰ φύσιν. τοῦ ϑεοῦ εἰς τοῦτο παρα- 
στήσαντος τὴν φύσιν τῶν δρακόντων. ο. ἢ ἰῷ μελισ- 
σᾶν τῷ μέλιτι, διὰ τὴν δριμύτητα καὶ κατὰ μεταφοράν. 

35 d. ἐπεὶ δράκοντές εἶσιν, οὗτοι (025 εἰώθεισαν ἐμεῖν τὸν «ἰόν. 
e. [ἐν] ἀμεμφεῖ ἰῷ μελισσῶν: ἤγουν ἐν ἀμέμπτῳ ἰῷ 

καὶ παρὰ τῶν μελισσῶν" ἤτοι ἁπαλωτέρῳ καὶ γλυκυτέρῳ. 

12 EM 233,21 14 ib. 86 

4 κνιξομέν(α) 6 τὸν μὲν om. C || »si£ouévo B. κνιξομέναν 
Q0: κνυζομένα CD (ubique)E | xv(v)fouévi DE κνιξομέναν Q 
1 πρὸς] ὡς πρὸ Ὁ 8 xalom.v 8.9 κνισμὸν ΒΟ: κνι(υ)σμὸν 
ὑποφαίνει DE 49 7) λυπουμένη CDEQO: κνιξομένη B. ἢ xsi£o- 
μένη λυπουμένη v || ἤλγει] 7] λέγει E | γὰρ om. DEO 10 ὃ κατε- 
λείπετο, om. δὲ αὐτὸ, D || καταλείπουσα C 11 ἐλθεῖν Β 
14 γλάσσειν: b 16 εἰς] ὡς Ε 18 ἀμεμφῆ ἰὸν V: ἀμεμφεῖ 
óà À 0 δὲ del. b. 22 ᾧπερ b. 25 οὗτοι, A 
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BCcDEQ — 78f. ἀμεμφῆ ἰὸν εἶπε τὸ μέλε oxAmoóvsgov: ὃ γὰρ ἰὸς 
μοχϑηρέαν τινὰ ὑποφαίνε. — g. ὡς ἐπὶ δρακόντων δὲ τὸν 
ἰὸν εἶπεν᾽ ἀποβάλλει γὰρ ὁ δράκων ióv: βουλῇ δὲ ϑεῶν 
ὡς μελισσῶν ἄνϑος ἡδὺ γίνεται καὶ οἷον ὡς μέλι. 

BCEQ h. ἄλλως᾽ ἠστειεύσατο εἰπὼν ἀντὶ τοῦ ἰοῦ μέλε προϊέναι. —5 
BCDEQ i τὸ δὲ σημεῖον ὅτε ἰὸν μελισσᾶν εἶπε τὸ μέλε διὰ τὸ 

ἀφίεσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν᾽ φησὶ δὲ τὸν Ἴαμον ὑπὸ δρακόντων 
μέλιτε τραφῆναι. 

BDEQ 798. βασιλεὺς δ᾽ ἐπεὶ πετραέσσας: τῆς τραχείας. 
b. τὸ δὲ ξξῆς, πετραέσσας Πυϑῶνος.ςὨ ^ c. ὃ δὲ νοῦς 10 

ἐπειδὴ οὖν ἦλθεν ἐκ τοῦ μαντείου ὃ βασιλεὺς Δἴπυτος, 
ἀνήρετο πάντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ περὶ τοῦ γεννηϑέντος 
παιδὺς ὑπὸ τῆς Εὐάδνης. 

BCDEQ 848. περὶ ϑνατῶν: περισσῶς ὑπὲρ πάντας ἀνϑρώ- 
. πους. b. ἔλεγε γὰρ αὐτὸν ἐκ πατρὸς ᾿ἀπόλλωνος γεγονέναι 15 

καὶ περισσῶς ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους γενέσθαι μάντιν καὶ 
μηδέποτε αὐτοῦ τὸ γένος διαλείπειν. 

CDEQ 846. τὸ ἔφη ἀπὸ wowvo?. — d. τὴν μαντείαν οὐδέποτ᾽ 
ἐκλείψειν τὴν γενεὰν αὐτοῦ διὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοὺς ᾿Ιαμί- 
δας εἶναι. 20 

A 86a. οὐδέποτ᾽ ἐκλείψειν: διὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοὺς 
Ἰαμίδας εἶναι. Ὁ. τοὺς ἀπογόνους. 

A 8714. οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι: ἀντὶ τοῦ ἔλεγον μήτε ἀκη- 
κοέναι παιδὸς μήτε ἰδεῖν παῖδα, ἤδη & [γὰρ] ἡμερῶν 
διελθουσῶν τῆς γενέσεως τοῦ παιδός. 25 

BCDEQ — 87b. τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν: of xev οἷκον τοῦ «Αἰπύτου 
ϑεράποντες. — 

BCcDEQ 888. (εὔχοντο: εἷπον᾽ τῷ γὰρ εὔχοντο ἀντὶ τοῦ cl- 
πον oL “άκωνες χρῶνται. 898 

1 ἀμεμφεῖ ἰῷ praem. ἂν || τὸ μέλι σκληρότερον 6D: τὸ μέλι 
Bv τὸ σκληρότερον E τὸ μέλι τὸ σκληρότερον ἢ υἱὸς E 

4 γίνεται] φαίνεται Βν 6 ἠστιεύσαντο E]| τοῦ om. E 
ὁ τὸ μέλι om. Bv 1 ἀπὸ E 9 τρηχείας Ε 15 ἕλεγε --- 
16 ἀνθρώπους om. ΒΒ 16 μάντιν γεν. ἀνθρώπους v 19 zi] 
τεὼ E|| ὑπ E 21 οὐδέ ποτέκελείψει — 92 ᾿Ιαμμίδι᾿ς — 928 o 
τῶν * 34 γὰρ del. b 26 1t. (ἀπὸ τῆς γεν. 261. BO: 
τοὶ δ᾽ οὔτ᾽ ὧν ἀκοῦσαι CDE 281. addidi | ηὔχοντο E 
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88 p, (εὔχοντο) ἀντὶ rod γον 

d 

886 τεμπταῖον γ γεναμένον.: τοῦτο οὐγ ὡς ἀπὸ BCDEQ 

TOM οἰχεγῶν. δίδομεν γὰρ αὐτοῖς τὸ eve, i καὶ τὸν ἀριϑ. 

μὸν τῶν ἡμερῶν ἀφ᾽ οὗ γέγονεν ἐπίστανται, 42): ῥητέον 

5 ἔκ τοῦ TOC ftx iy 70006 
τὸ τοιοῦτον λέγεσϑαι. οὗ οὖν 

οἐκέτα τοῦ "imr, ἐρωτώμενο, ἔλεγον μήτε ἑωρακέναι 

Mars Jove. Lp ὁ ποιητὴς dus ἑαυτοῦ" Lol ταῦτα 

στεμσεταϊ; ἤδη ὃν τὸ παιδίον, o [οὔτ᾽ ; εὔχοντο ἕως τοῦτ 0vOou ἀϑάνα. BCEQ 

"resp US ἔκειτο δὲ ἧς 
μένος ταῖς τῷ 

É 

: . Οἷον ἐν δρυμῷ μεγάλῳ. : DEQ 

Crée qan ἱπειράγτῳ: ὅτε βάγειων εἶπε τὴν mc 

ὃν, σ ἀχάνϑης εἶδος, καὶ ὅτι τὸν Ἴαμον ἐγ μο-: DEQ 

λογεῖ e. ἀπειρώνγῳ δὲ, ἐν δρυμῷ μεγάλῳ. | f. TES 

ἀπὸ πολλῶν͵ 

— A 

ró 

“-- 

^^ "e 

zT 
Li 

v ὀανϑαῦς τες: ταῖς τῶν ἴων ἀκτῖσι καὶ λαμ 

3 δίδομεν CDEQ. οὐ διδόαμεν Ew Il 

V4 ἐπέσεαντα; CDQ 
b 3 ἤδη om. CD "Ire y? ἐπίσταται Ε: τ σθ δε f| 9: ὡς οὔτ᾽ ἰδεῖν di dea 

(ται μπταῖο»ν ἀλ2᾽ ε ΞΖέρυσετο (ἐκέχρ. Ε) ἕως ie 

ei ἐγχέχρυπ,, 1 βεβρεγμέρος καὶ χβκαλυμμένος om. 

11 delosigut, CEQ. 2€ ξαταδεδροσισς 
νὸς Bv; seclusi 

19 αὐτῷ C : αὐτοῦ BEQ 

, 
ζθησμῶν Β 1 

XR» 

| 14 ἐν τῷ χρησμῷ CEQ: ΠΣ 

; , 8q. netaschemats 

ad βάτειαν 
ÉD) dors 

DO8ibur 
Tünere id. 

9 Éecrsie 
βατείαν 

E || τ᾽ om. d Τὰ 
Ἐς 

ἶδο, s B0v ἢ geo Bec BC. eic» DEQ 20 ἀκώ». 9:22 

€ 0g BEQ Ho, . Grey 

(- οὐδ. 
21 Ete 

E 
ad ] T6 y: ἀπείρῳ e b A dd δ» - ΄ 1 

τ 

τρόςρον Pertinet * 
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πηδόσι δεδροσισμένος. b. ἀκτῖσε δὲ παμπορφύροις εἶπεν. 
ἐπειδὴ τῶν ἴων τὰ μὲν ὑπολευκίζει. τὰ δὲ πορφυρᾶ ἐστιν. 

BCDEQ 910. παμπορφύροις ἀκτῖσιν: ἀκτῖνας λέγει τὰς ἀπο- 
πιπτούσας ἀπὸ τῶν ἀνθέων δρόσους. ἃ. ἢ λαμπηδόνας 
τῶν ἀνθῶν. 5 

A 92a. β ἐβφεγμένος: τουτέστι δεδροσισμένος iv αὐτοῖς. 
b. Ζηνόδοτος γράφει ἀντὶ τοῦ βεβρεγμένος. 

e. ἀκτῖνας δὲ : ἔφη τὰς ἀποπιπτούσας ἀπὸ τῶν D 0pó- 
σους (Hom. A 351): στιλπναὶ δ᾽ ἔπιπτον ἐέρσαι. 

ge 924. (βεβρεγμένος) δεδροσισμένος. 10 
A 93a. κατεφάμιξεν: διὰ τὸ ἐν ἄνϑεσι τετράφϑαι Ἴα- 
μος ἐκλήϑη ἀπὸ τῶν ἴων τῶν περὶ αὐτῷ. 

BCcDEQ — 98b. τὸ καὶ κατεφάμιξεν: ἀντὶ τοῦ διὰ τὸ τοῖς Loic 
δροσίξεσϑαι αὐτὸν ἀστείως καὶ Ἴαμον καλεῖσϑαι. 

A 988. τοῦτ᾽ ὄνυμα: ἀντὶ τοῦ ὄνομα, Ὁ. τὸ ἀϑάνα- 15 
τον ὅτι διαβόητος ἦν᾽ 1| ὅτι ἐξ αὐτοῦ πολὺ γένος ἐγένετο 
τῶν Ἰαμιδῶν. | c. ἀϑάνατον: διὰ τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ κεκλῆ- 
σϑαι τοὺς ἸΙαμίδας. 

BDEQ 95a. τοῦτ᾽ ὄνυμ᾽ ἀϑάνατον: διὰ τοῦτος Ὁ. διὰ 
τὸ τοὺς ἸΙαμέδας [ἀϑανάτους) ἀπ᾽ αὐτοῦ καλεῖσθαι. 20 

A 950. vspzmvüg δ᾽ ἐπεί: καλῶς εἶπε τερπνῆς χρυσο- 
στεφάνου καρπόν" ἐν γὰρ τῇ ἀκμῇ τοῦ σώματος of ἄνδρες 
τὰ τέλεια φρονοῦσι. d. τερπνὴν δὲ καὶ εὐστέφανον ἐκά- 
Ass τὴν ἀκμὴν τοῦ σώματος διὰ τὸ ἐπίχαρι αὐτῆς. 

ΒΟΌΕΟ — 95e. τερπνᾶς ἦβας: ὅτι ἐν ταύτῃ μάλιστα τὰ ἡδέα 35 
τοῖς ἀνθρώποις γένετα. — f. τερπνᾶς δ᾽ ἐπεὶ χρυσοστε- 

1 ἀκτίι 2. moopvoíd — 3 l om. ΟΠ ἀκτίσιν et ἀκτίνας 
BDE 4 ἀνϑέων et ὅ ἀνθῶν omnes 4.5 ἢ τὴν λαμπηδόνα τῶν 
ἀνθέων Ὁ '" lac. ind. Bergk (item, sed ροβὺ γράφει, b); id. 
{πᾶν σῶμα ἁβρόν), Schneidewin βεβραγμένος, Rauchenstein 
(N. Jhbb. 91, 656) πεφραγμένος suppl. 9. ἀπέπιπτον codd. Hom. 
ἐπέπιπτον 5. ἀνέπιπτον Lenod. 12 αὐτῷ ego: αὐτοῖς 
18 καὶ om. BCv 14 post χαλεῖσθαι nonnulla excidisse vid. 
16 ὄνυμα ego: ὄνομα 19 ὄνομ᾽ E || διὰ τοῦτο (glossa ad τὸ 
pertinens) διὰ τὸ (0: διὰ τὸ BD διὰ τοῦτο E 20 ἀθανάτους 
om. b (cum ΑἹ 21.22 χρυσοστεφ(άνου) 28 ft. rà γένεια 
φύουσι 25 - δ᾽ ine DO 26 1. BE (τερπνὰς et ἐπὶ E): 
ἄλλως CD ἄλλως τερπνᾶς δ᾽ VER 0 
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φάνοιο: ὃ νοῦς" ἐπειδὴ δὲ ἐν ἀκμῇ ἡλικίας ἐγένετο καὶ 
τὸν καρπὸν τοῦ χρόνου ἤνεγκε; τὰ γένεια δὲ λέγει, τότε BCEQ 
δὴ παραγενόμενος εἰς τὴν Ἐπίδαυρον ηὔξατο" ἐν μέσῳ γὰρ. 
Ἤλιδος καὶ “Ἀρκαδίας ἡ Ἐπίδαυρος, ὧν ἡ μὲν ᾿Δρκαδία τὴν 

5 ἀρχὴν, ἡ δὲ "Hus τὰ πρὸς ταῖς ἐκβολαῖς οἰκεῖται τοῦ ποτα- 
μοῦ. ἐνταῦϑα οὖν, | εἰς τὴν Ἐπίδαυρον, ἐπεκαλέσατο τόν τε BCDEQ 
ξαυτοῦ πρόγονον Ποσειδῶνα καὶ τὸν τοξοφόρον καὶ ἔφορον 
τῆς ϑείας Δήλου τὸν ᾿Δπόλλωνα, τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. 1025 Q 

96. (χφυσοστεφάνοιο:) τῆς τιμίας καὶ ἀνθηρᾶς. Be! 
10 97 a. καρπὸν ἥβας: τῆς ϑεοῦ λέγει. — b. ὡς ἤβησεν. A 

97 9. ̓ Δλφεῷ μέσῳ: ὃ ᾿Αλφεὸς ἐκ τῆς “ἡφκαδίας δέει A 
ἐπὶ τὴν Ἦλιν. ἃ. κατελθὼν ἐν τῷ ποταμῷ ὑπαίϑριος" 
ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τὸν ἀέρα᾽ ἐν νυχτί ἐκάλεσε τὸν Ποσειδῶνα 
τὸν ξαυτοῦ πρόγονον᾽ ἀντὶ τοῦ πάππον κατὰ μητέρα" εἶπε, 

15 γὰρ ἐν τοῖς προλαβοῦσιν ὅτι τῇ Πιτάνῃ τῇ νύμφῃ ἐμίγη. 
ὃ Ποσειδῶν ἐξ ἧς Εὐάδνη᾽ καὶ ἀπὸ Εὐάδνης καὶ ᾿4πόλ- 
Àovoc Ἴαμος. 

1028. λαοτρόφον: ἀντὶ τοῦ τὴν διατρέφουσαν αὐτὸν A 
ix τοῦ λαοῦ τιμήν" λέγει δὲ τὴν peo" of γὰρ τοιοῦτοι 

20 ὑπὸ τοῦ πλήϑους τρέφονται μαντευόμενοι. b. τινὲς δὲ 
λαοτρόφον φασὶ τὴν βασιλείαν τὴν τοὺς λαοὺς τρέφουσαν. 

c. "λαότροφον οὖν προπαροξυτόνως τὸν διὰ τῆς μαντικῆς 
τρεφόμενον, παροξυτόνως δὲ τὴν τρέφουσαν τὸν λαὸν, τουτ- 
ἐστι τὸν ὄχλον. 

25 102 d. λαοτρόφον: τὴν τρεφομένην ὑπὸ τῶν λαῶν BDEQ 
ἐπιστήμην ἑαυτῷ αἰτῶν. 104 Jj 

102 e. λαοτρόφον τιμάν: βασιλικὴν ἀρχήν᾽ ᾧ καὶ BCDEQ 

13 Hes. ὑπαίϑριον. Suid. EM 777, 46. Zon. 1707 

2 λέγει δὲ τὰ γένεια Βν 8 vi» BO: τὸν ΟΕ || 'Exíóooov 
utrob. C. ᾿Επίδαυρον corruptum; Σαύρου δειράδα (Paus. VI 21, 
2) significari vidit Wilamowitz Isyll p.183 4 ἡ (ante Ἐπίδὺ 
om. E, hab. C ex corr. || (πρὸς) τὴν ἀρχὴν Ὁ 6 τὰ om. E 
6 oí» —'Ezià. om. ὃ l dud τὸν EP | ve om. ἢ * τὸν et καὶ 
ἔφορον om. E 18 ὑπὸ b: ὑπὲρ 15 προλαβοῦσιν Α: προ- 
τεθεῖσιν b 18 αὐτὸν d ev ex corr. 95 ἄλλως praem. ἢ 
97 1. E: ἄλλως à. τ. Β ἄλλως Ὁ λαοτρόφον € αἰτέων 4. τ. 0 || Boc. 
ἀρχήν om. ἢ | ᾧ] óc D 
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Ὅμηρος ὁμολογῶν τοὺς βασιλέας ποιμένας λαῶν ὀνομάξει. 
f. αἰτῶν οὖν τιμήν τίνα τὴν ἀπὸ πολλῶν, ἐν πολλοῖς 

ὄχλοις, ὑπάρξαι αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ. 1028 9 
A 108. τιμάν τιν᾽: τιμὴν ἀπὸ τῶν λαῶν καὶ αὐξανο- 
μένην καὶ τρεφομένην. 

ΘΕῸ 1048. νυκτὸς ὑπαίϑριος: τοῦτο συναπτέον τῷ πρώ- 
BCDEQ τῷ καταβὰς ἐν μέσῳ ᾿Δλφειῷ νυκτὸς ὑπαίϑριος. | οἰκεῖος 

δὲ καὶ ὃ καιρὸς πρὸς ϑείαν ἐπίκλησιν. Ὁ. ηὔχετο οὖν, 
φησιν, αἰτῶν καὶ παρακαλῶν νυχτὸς ὑπαίϑριος᾽ ἀρχαιότατος 
δὲ ὃ τρόπος τῆς εὐχῆς. 

A 105a. ἀρτιεπής: σαφὴς καὶ μηδὲν ἔχουσα ἀποκεκρυμ- 
μένον ὥσπερ of χρησμοί. 

10 

BCcDEQ — 105b. ἀρτιεπὴς πατρία ὔὄσσα: ἡ ἀληϑὴς καὶ ἀψευ- | 
BCEQ δής. 6. ἡ δὲ ἀρτιεπὴς καὶ ἀληϑὴς φωνὴ τοῦ πατρὸς αὐὖ- 
BCDEQ τοῦ πρὸς τὰς εὐχὰς ἀντεφϑέγξατο. ἃ. ὄσσα δὲ ἡ φωνή. 

A 106a. μετάλλασεν: ἰδίως κέχρηται τῇ λέξει" μεταλ- 
λῆσαι γὰρ λέγουσι τὸ ξητῆσαι, ἀπὸ τῶν μετάλλων ἐπὶ δὲ 
τοῦ τοιούτου οὐ τέταχεν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἐφϑέγξατο καὶ προσ- 
εἶπεν αὐτόν. b. ἔνιοι οὕτως" ἐπεὶ ἀφανὴς ἦν ὃ nói, 
ἐπεφάνη μὲν οὔ, προσέπισιτε δὲ αὐτῷ ἡ βοή. 

B(ODEQ 1060. μετάλλασέν τέ νιν: ἐὰν μὲν ἐπὶ τοῦ ᾿4πόλ- 
λωνος. νοεῖσϑαι δεῖ οὕτως᾽ ἐπεξήτησέ τε αὐτὸν καὶ ἐν 
φροντίδι ἔσχεν ὕπως ἂν τὰ μέλλοντα προλέγειν παράσχῃ 

16 sch. « 231. ἘΜ 580, 53. Zon. 1848 

1 ὁμολογῶν G'"hb: ὁμολογεῖ Q λόγῳ BCE λέγων v om. D | 
τοὺς C?*DO: πρὸς τοὺς Bv τοῖς C** om. E | ὀνομάξων 0 
2 αἰτῶν] αἰτεῖ hb (nescio unde) || τιμήν τινα DO: τίμιά τινα E 
τινα τιμὴν Bv τιμὴν C 4 ὑπὸ b 6]. οἱ Β T μέσῳ τῷ 
ἅλφ. Ob 8 καὶ om. E i. ó om. € 9 καὶ om. ἢ 
12 χρησμοί Wilamowitz Isyll. p. 184 n. 42: σεισμοί 18 ἀψευ- 
δής] ἡ ψευδής E 16 μετάλλασσεν A*? 11 ἐπὶ δὲ ego: ἐπεὶ 

18 οὐ τέταχεν Υ: οὔτ᾽ ἴαχεν 19 ἐπεὶ ἀφανὴς V: ἐπιφα- 
νὴς. Q. s. vix sana; cfr. 1065 21 μετάλλασεν D: μετάλλασσε 
BE μετάλλασε ἃ μεταλάσσε € νιν B: μὲν || post μὲν lac. 
septem fere versuum C; dein sch. 107 (p. 1*7, 18) | ἐπὶ τοῦ] 
ὑπὸ E 29 νοεῖσϑαι δεῖ οὕτως B: νοῆται δεῖ οὕτως E. νοεῖται 
οὕτως Ὁ κεῖται οὕτως δεῖ || ἐζήτησε ἢ 28 ἂν om. Bv | 
παράσχοι 05} 
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αὐτῷ᾽ ἐὰν δὲ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιάμου, ὅτι τῆς φωνῆς ἀκούσας τοῦ 
᾿Απόλλωνος ἐπεξήτησεν αὐτὸν, ὥστε καὶ κατ᾽ ὄψιν αὐτὸν 
εὐτυχῆσαι τῆς ϑέας τοῦ ϑεοῦ. ἃ. τὸ δὲ μετάλλασεν, ἐὰν 
λάβωμεν ἀντὶ τοῦ ἀνηρώτησεν, ἀκύρως κεῖται" μεταλλῆσαι 

$ γάρ ἐστι τὸ ζητεῖν, ὡς ἐπὶ τῶν μετάλλων. 
106 6. ἄλλως᾽ μετάλλασέ τέ νιν: ἰδίως κέχρηται τῇ BEQ 

λέξει᾽ μεταλλῆσαι γάρ ἐστε τὸ ζητῆσαι, ἀπὸ τῶν μετάλλων. 
νῦν δὲ ἐπ᾽ οὐδενὸς τοιούτου τέταχεν, ἀλλὰ ἀντὶ τοῦ ἐφϑέγ- 
ξατο καὶ προσεῖπε καὶ οἷονεὶ ἐφιλοφρονήσατου. ἴ. ἔνιοι δὲ 

io οὕτως᾽ ἐπεὶ ἀφανὴς ἦν ὃ ᾿Δπόλλων τῷ Ἰάμῳ, μόνῃ δὲ 
φωνῇ προσεῖπεν αὐτὸν, ἐφθέγξατο μὲν ὁ ᾿Δπόλλων, ὁ δὲ 
Ἴαμος ἐξήτησε τὸν φϑεγξάμενον τίς Tv. κ΄. τὸ δὲ ἑξῆς 
λεγόμενον᾽ ἐφϑέγξατο᾽ ὄρσο τέκος. | 

107a. ὄρσο τέκνον: Ogua, τέκνον, τῆς ἐμῆς φωνῆς A 
is ὀπίδω᾽ καϑηγήσομαι μὲν ἐγὼ, σὺ δὲ ἀκολούϑει εἰς τὴν 

ἐσομένην πάγκοινον χώραν, τὴν Ὀλυμπίαν. 
107b. ὄρσο τέκνον δεῦρο: ταῦτα παρὰ ᾿Απόλλωνος BDEQ 

πρὸς "Iauov: ἄγε δὴ ἀνίστασο, παῖ, ἀπέλθωμεν | εἰς τὴν BcDEQ 
ἐσομένην ὕστερον πολύκοινον καὶ πολυπληϑῆ χώραν᾽ λέγει 

40 δὲ τὴν Ὀλυμπίαν. ὡς δὲ ϑεὸς, καὶ μάντις ἀκριβής ἐστιν 
εἰς τὰ μέλλοντα. ! 

107 c. πάγκοινον ἐς χώραν: κοινὴν χώραν τὴν Ἤλιδα, A 
ὅτι πολλοὶ ξένοι ἐκεῖσε ἤρχοντο ἀγωνισόμενο. — d. φήμας 
δὲ ὄπισϑεν, οἷον τῇ φωνῇ ἀκολουϑῶν᾽ ὡς Ὅμηρος (T 181)" 

35 χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς. nu 
108. φάμας ὄπισϑεν: τῇ ἐμῇ φωνῇ ἐπικατακολούϑει. BCDEQ 

Ὁμηρικῶς δέ (1. 1.) χαλεποὶ δὲ ϑεοὶ φαίνεσθαι ἐναργεῖς. 
1098. πέτραν: τὸν ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ λόφον φησίν. 116 A 

1 ᾿Ιάμου] γάμου E ᾿Ιάμου αὐτοῦ Ὁ 8 μετᾷλλασσεν E 
4 ἀντὶ B: ἐπὶ | τοῦ] «i» E | ἀνηρώτη(σεν) Β ἀνηράτηκεν r || 
ἀκαίρως DO ὅ ἀπὸ 0 (ctr. A p. 176, 17) 7 ξητεῖν ἢ 
11 προσεῖπεν αὐτὸν φωνῇ Ε 18 ὅρσο τέκος om. v || τέκνον ἢ 

11 δεῦρο B: om. D δεῦρο πάγκοινον ἐς χῴραν EQ [8 ἀν- 

ἰστασο] ἀνάστη ὦ D | πάγκοινον pro l. praem. € 19 éco- 
μένην] lac. D || πάγκοινον ἢ || χώραν om. CDEQ 20 καὶ om. 
Bv ^25 φαίνεσϑ’ — 26 ὄπισϑε B|| ἀκολούϑει CD 21 Ὅμηρι- 
κῶς δέ B: καὶ Ὅμηρος CD Ὁμηρικῶς E || φαίνεσϑαι ϑεοὶ E || 

ivogoy[ysig?] (exes.) B ἐναργῶς D 
ScHOL. ΙΝ PINDARUM ed. Drachmann. 12 
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8CcDEQ — 109b. πέτραν ἀλίβατον: τὴν ὑψηλήν. — c. καὶ ἤτοι 
ἐφ᾽ ἧς βαίνοντά ἔστιν ἁλιτεῖν διὰ τὸ ὕψος. ἢ ἐφ᾽ ἧς ἀνα- 

BDEQ τέλλων πρῶτον ὃ ἥλιος βαίνε. ^ d. ὁ δὲ νοῦς ὄρμησον, 
ὦ τέκνον, καὶ ἐλϑὲ εἰς τὴν πολύκοινον ἐσομένην χώραν 

BEQ κατακολουϑῶν τῇ ἡμετέρᾳ φωνῇ. | παρεγένοντο δὲ εἰς τὴν δ 
ὑψηλὴν πέτραν τοῦ Κρονίου, ἐν ᾧ Κρονίῳ παρέσχεν αὐτῷ 
διπλοῦν ϑησαυρὸν μαντείας. 1168 

A 1118. ϑησαυρὸν δίδυμον: δίδυμον ϑησαυρὸν μαν- 
τείας αὐτῷ φησι δοθῆναι, ἕνα μὲν τὸ κατὰ τὸ παρὸν εὖ- 
ϑέως τότε φωνὴν ἀκούειν ψευδέων ἀνεπίγνωστον, οἷον ἀλη- 10 
ϑῆ᾽ μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ κατ᾽ Ὀλυμπίαν ἀγῶνος ὑπὸ τοῦ 
Ἡρακλέους τεϑέντος τὸ μαντεῖον ἰδρύσασϑαι. 

BDEQ  liib. ϑησαύρὸν δίδυμον: ἕνα uiv, τὸ κατὰ τὸ 
παρὸν εὐθέως φωνὴν ἀκούειν ψευδῶν ἀνεπίγνωστον᾽ ὕστε- 
ρον δὲ καὶ παρὰ τῷ βωμῷ τοῦ Διὸς μαντεύεσθαι ἐκ τῆς i5 
τοῦ πυρὸς ἀναδόσεως. . 

BEQ 1110. ἄλλως᾽ ἔνϑα oí ᾧπασε ϑησαυρὸν δίδυμον 
BCEQ ἕως τὸ βωμῷ: ὁ δὲ νοῦς" | ἐδίδου δὲ ὃ 4móllov τῷ 

ἸἸάμῳ δίδυμον ϑησαυρὸν τῆς μαντείας, τότε μὲν φωνῆς 
κατακούειν ἀληϑοῦς, ὅτε δὲ ὃ ἰσχυρὸς Ἡρακλῆς, τὸ τῶν so 
᾿Αλκαϊδῶν βλάστημα, τύχῃ ἐλθὼν εἰς Ὀλυμπίαν καὶ κτίσῃ 
τῷ αὑτοῦ πατρὶ περίβλεπτον καὶ πολυάνθρωπον πανήγυριν 

BC(DEQ | καὶ τὸν νόμον καὶ ϑεσμὸν τῶν μεγίστων Ὀλυμπιακῶν 

1—38 Hes. s. v. ἀλίβατον. EG 9240, 29. epim. Hom. p. 194. 
EM 427,39. Apoll. soph. 83, 25. lex. Bachm. 250, 4. Orion 67, 10. 
Zonaras p. 986. (Sch. Eur. Hipp. 732 Schw.) 

1 ἤτοι BDGQOv: eit: E om. C ἢ τὴν ἢ 2 ἐφ᾽ ἣν epim. Hom. 
ἀφ᾽ οὗ Et. Gud, ἧς Hes. | βαίνοντα CDEO Hes., epim. H., Et. 
Gud.: τὸν βαίνοντα Bv βαίνοντά τινα ἃ | ἐφ᾽ ἣν lex. Bachm.,, 
Orion ἐφ᾽ ἡ Apoll 2.8 ἀνατέλλει D, om. βαίνει 8 πρῶτο» 
om. α NODE Orion b παρεγένετο EQOv 6 Koóvo E 
9 τὸ (pr) V: τὸν || τὸ παρὸν V: τὸ ἱερὸν 11 Ὀλυμσίαν ego: 
Ὀλυμπίων 14 ψευδέίων νι 1ὅ περὶ DE 17 ϑησαυρὸν δίδ. 
om. ἃ 18 ἕως τὸ Βθ: ἐν τῷ E || ὁ νοῦς v 19 τότε ΒΌ: 
sov? EQ. 20 κατακούειν ἀληϑοῦς] lac. € || ἀκούειν E | τὸ --- 
21 βλάστημα om. C 21 ἐλθεῖν B || Ὀλύμπια B || κείσῃ €: κτίσει 

22 πατρὶ --- p. 179,1 βωμῷ] ἑορτὴν Ὁ 28— p. 179,8 scholio 
1113 inser. D; vid. ad 179,4 28 μεγίστων om. D || Ὀλυμπικῶν B 
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ἄϑλων ἐπὶ τῷ τοῦ Διὸς ὑψηλοτάτῳ βωμῷ, τότε Ἴαμον 
ἐκέλευσεν ὃ ᾿Ζπόλλων χρηστήριον ϑέσϑαι καὶ μαντεῖον τὸ 
διὰ τῶν ϑυμάτων. ἃ. ἄλλως μαντεῖον ἦν ἐν Ὀλυμπίᾳ, BDEQ 
οὗ ἀρχηγὸς γέγονεν Ἴαμος τῇ διὰ τῶν ἐμπύρων μαντείᾳ" 

5 7 καὶ μέχρι τοῦ νῦν oí ἸΙαμέδαι χρῶνται. ἀναλαμβάνοντες 
γὰρ τὰ τῶν ἱερείων δέρματα ἐπιτιϑέασιν εἰς τὸ πῦρ καὶ 
οὕτω μαντεύονται. 6. ἔνιοι δὲ οὕτω φασὶ, τεμνομένοις 
δέρμασι μαντεύεσθαι αὐτούς" λαμβάνοντες γὰρ τὰς βύρσας 
τῶν ἱερείων ἔσχιζον, καὶ κατὰ τὰ σχίσματα ἐμαντεύοντο, 

10 ἀφορῶντες εἰς τὴν τομὴν, πότερον εὐθεῖά ἐστιν ἢ οὔ. ᾿ 
118a. ψευδέων ἄγνωστον: ἀληϑῆ. X b. ἄγνωστος HQ 

δὲ ψευδέων ἡ τῶν ϑεῶν φωνή. ἄλλοι δέ φασιν ὄρνεων. 
115a. σεμνὸν ϑάλος: Δίδυμός φησι μὴ σώξεσϑαι 

τὸν λόγον᾽ τὸν γὰρ Ἡρακλέα ϑάλος εἶπεν ᾿4λκαϊδᾶν ἀπὸ 
15 ᾿Δμφιτρύωνος. ὃς ἦν ᾿Δλκαίου παῖς. ἔϑος δὲ τῷ Πινδάρῳ 

κατὰ τοῦ ἑνὸς τάσσειν τὸ πληϑυντικόν. b. ὅτι ᾿άμφι- 
τρύων ᾿Δλκαίου παῖς ἐστι. δῆλον ἀφ᾽ οὗ καὶ ᾿Δλκείδης ὁ 
Ἡρακλῆς τὸ πρότερον ἐκαλεῖτο. 109 

115 c. σεμνὸν ϑάλος: τὸ βλάστημα τῶν ᾿Δλκαϊδῶν᾽ BDEQ 
40 φησὶ δὲ τὸν τοῦ “ἀμφιτρύωνος" ἐκεῖνος γὰρ Aàlxolov παῖς. 

d. ἔνιοι μέντοι αὐτὸν τὸν Ἡρακλέα ᾿Δλκαῖον καλεῖσϑαι 
βούλονται, μετωνομάσϑαι δὲ Ἡρακλῆ, ᾿Απόλλωνος τοῦτο 
χρησμοδοτήσαντος. 1308 

116a. πλειστόμβροτον: παρ᾽ ἣν οἵ πολλοὶ τῶν ἀν- Α 
25 ϑρώπων συνάγονται. 

116b. πλειστόμβροτον: παρ᾽ ἣν πλεῖστοι τῶν ἀν- Βυεησ 
ϑρώπων ἀϑροίξονται. 1118 

1 τῷ om. E | Ἴαμος E** ᾿Ιάμῳ E» 8 sqq.] lac. 7 fere 
versuum € 4 οὗ —5 χρῶνται) τῷ κτισϑέντι βωμῷ παρὰ 
Ἡρακλέους τῷ c πατρὶ D, add. p. 178, 28—179,8 4 ἀρ- 
χηγὸς] ἡ ἀρχ E ὅ οἱ γαμίδαι E 7 οὕτω om. D 9 τὰ σχίσ- 
ματα BU: "i σχῆμα E τὰ μαντεύματα D 10 πότερα EO 
18 μὴ delend. S utabat b 17 Ἀλκείδης ὁ b: Mbafidd(ng ὃς 

20 τὸν τοῦ B: τὸ τοῦ (Qv om. DE || γὰρ] δὲ E || οὗτος γὰρ 
᾿Αλφεοῦ x. ἢ. (οὗτος et b) 22 Ἡρακλέα ΕΌΡ 28 γχρησμωδοτ. E 
ρησμῳδήσαντος Gh, Wilamowitz Isyll. p. 184, n. 42 234 παρ᾽ 

ἣν V: περὶ ὧν 98 πλειστόβροτον Bv 
12* 



180 Scholia 

HQ 118. (βωμῷ: τῷ κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν μαντικῷ βω- 
μῷ τοῦ Διός. 

A 119. τότ᾽ αὖ χρηστήριον ϑέσϑαι: τὸ διὰ τῶν ἐμ- 
πύρων μαντεύεσθαι. οὕτως δὲ μέχρι νῦν οἱ ἸΙαμίδαι μαν- 
τεύονται, ἔμπυρα ϑύματα τιϑέντες ἐν τῷ βωμῷ. ὋἩρακλεί- 5 
δης δὲ ἐν τῷ περὶ χρηστηρίων (6 II, p. 191 n. 3) τοῖς δέρμασί 
φησιν αὐτοὺς μαντεύεσϑαι ἀφορῶντας (εἰς τὰς) σχισμὰς 
τῶν δερμάτων, πότερον εὐϑεῖαί εἰσιν ἢ οὔ. 

BcDEQ 4120. ἐξ οὗ ὄλβος Ἰαμιδᾶν ἔσπετο: ἰδίως τῇ φράσει 
ἐχρήσατο ἀφ᾽ οὗ δὴ χρόνου τὸ ἐνδοξότατον γένος τῶν Ἶα- 10 
μιδῶν εὐδαιμονία ἠκολούϑησεν᾽ ἀντὶ δοτικῆς τὴν ἀκολου- 

BDEQ ϑίαν ἐχούσης πρὸς τὸν λόγον᾽ | ἀφ᾽ οὗ τῷ τῶν ᾿ἸΙαμιδῶν 
γένει ὃ ὄλβος ἠκολούϑησε xo9* Ἕλληνας. 

A 121. Ἰαμιδᾶν: ἐκτεταμένον τὸ ᾿Ιαμιδᾶν διὰ τὸ ávil- 
στροφον. 15 

A 1228. ὄλβος δ᾽ Gu ἕσπετο: ὁμοίως τῷ σχήματι τῆς 
ἑρμηνείας κέχρηται" ἐξ οὗ τῶν ᾿Ιαμιδῶν τὸ γένος ὄλβος ἅμ᾽ 
ἔσπετο᾽ ἀντὶ τοῦ τῷ τῶν ᾿Ιαμιδῶν γένει ὄλβος ἠκολούϑησεν. 

b. ἄλλως" ὁμοίως τῷ (O 305) 

ἡ πληϑὺς ἐπὶ νῆας ᾿4χαιῶν ἀπονέοντο, 30 

τὸ, γένος τιμῶντες. 
BCDEQ 1220. τιμῶντες δ᾽ ἀρετάς: ἤτοι καϑόλου. γνωμικὸς 

ὃ λόγος, ἢ ἐπὶ τῶν ἸΙαμιδῶν᾽ οἱ δὲ ᾿Ιαμίδαι τὰς ἀρετὰς 
τιμῶντες ἀεὶ εἰς ἐπίδοξον ὁδὸν βίου πορεύονται. 

A 4128. [ἐς φανερὰν ὁδόν: ἀμφέβολον πότερον ἀρσε- 25 
νικόν ἐστε τὸ ἕκαστον ἢ οὐδέτερον. ἐὰν μὲν οὐδετέρως 
δεξώμεϑα, οὕτως σαφὲς δὲ ποιεῖ καὶ τεκμηριοῖ ἕκαστον 
ἔργον ..... (ἐὰν δὲ ἀρσενικῶς, οὕτως Ὁ τὸ ἔδιον πρᾶψμα 

1.11] Ζηνὸς ἐπ᾽ ἀκροτάτῳ βωμῷ hb 8 αὖ) p Α 3.4 ἐμ- 
πόρων: b 6 χρηστηρίων Müller (ἘΔ 1. 1): χρησμῶν 
7 ἀφορῶν τὰς À: suppl. b (ex V) 9127] ἐξ οὗ po C 
id. praem. ἃ | ̓ Ιαμιδῶν B || ἔσπετο B: om. D ἅμ᾽ ἔσπετο EQ || 
φράσει CDQOv: φύσει BE 10 χρόνος E. 11 εὐδαιμονίᾳ hb (sed 
ab ipso corr. expll. p. 689) | δοτικῶς Ε δοτικὴν Ὁ 16 ὁμοίως Α 
prave: ἰδίως V Ὁμηρικῷ b 22 δ᾽ om.E 238 ἢ — ̓ Ἰαμιδῶν 
om. E|| οἱ δὲ oi Ια’αμ. E 244 βίου ὁδὸν E || πορεύονται] ἔρχονται 
Bv 28 lac. indicavi | suppl. b, sed ante ἔκδηλον (p.181, 1) 
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ἔκδηλον καὶ φανερὸν καϑίστησι τῶν ἀνθρώπων (ἕκαστον. 
b. ἄλλως" ἕκαστον γὰρ τῶν ἀνθρώπωνΣ τὸ ἴδιον πρᾶγμα 

φανερὸν ποιεῖ, ὡς Ὅμηρον ἡ ποίησις, ἡ ῥητορικὴ 4η- 
μοσϑένην. 

5 . 1280. τεκμαίρει χρῆμ᾽ ἕκαστον: ἕκαστον γὰρ τῶν BCDEQ 
ἀνθρώπων τεκμαίρει καὶ μηνύει τὸ οἷκεῖον πρᾶγμα. ὡς 
Ὅμηρον ἡ ποίησις. Δημοσθένην ἡ ῥητορική. ἃ. λείπει" 
ἐγὼ τοίνυν διὰ τοῦτο ἐπαινῶῷξ ^ e. ὁ δὲ λόγος γνωμικός. ΒθῈ0 

124a. μῶμος δ᾽ ἐξ ἄλλων: φϑόνος δὲ καὶ ψόγος B(CODEQ 
10 ἐξ ἄλλων τινῶν, ἐκ τῶν φϑονερῶν, ἐπικρέμαται τούτοις οἷς 

ἄν ποτε κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν περὶ τὸν δωδεκάκυκλον δρό- 
μον ἀγωνισαμένοις καὶ νικήσασιν [καὶ οἷς ἂν] ἡ ἐκ τῆς 
νίκης χάρις ἔνδοξον τὴν ὄψιν παράσχῃ. — b. ἄλλως᾽ ὁ νοῦς" ΑΒ(Ο)Ε0 
ἐκ τῶν ἄλλων φϑονούντων μῶμος ἐπικρέμαται τοῖς τετυχη- 

15 κόσι τῶν τιμῶν τούτων᾽ οἷον οἱ μὴ τετυχηκότες τοὺς τυχόν- 
τας διαμωμῶνται ὡς μηδενὸς ἀξιολόγου τετυχηκότας. 

196a. οἷς move πρώτοις: τὸ ἑξῆς τοῦ λόγου οἷς A 
ἄν ποτε πρῶτον ἁρματηλατήσασιν ἡ αἰδοία Χάρις ἐπιστάξῃ 
(Κεὐκλεᾶλ ..... b. εὐκλεᾶ μορφὰν δὲ εἶπε διὰ τὸ περι- 

30 βλέπτους εἶναι τοὺς νικῶντας καὶ ἐπιχάριτας καὶ λαμπρούς. 
127a. αἰδοία ποτιστάξῃ: ἐπεὶ of νικῶντες δοκοῦσιν BCDEQ 

εὐειδεῖς εἶναι. b. ποτιστάξῃ δὲ, ἐπιχαρίτους ποιήσῃ τοὺς 
νικῶντας. ; 

129a. εἰ δ᾽ ἐτύμως ὑπὸ Κυλλάνας ὅροις: Κυλ- B(CODEQ 
36 λήνη ὅρος ᾿ἀρκαδίας ἱερὸν "Eguobt. Ὁ. φησὶ δὲ ὅτι εἰ δὴ 

ἀληϑῶς οἱ τοῦ ᾿Δγησίου πρόγονοι τὴν Κυλλήνην κατοι- 

1.9 ἕκαστον suppl. b, cetera ego ex V 8 Ὅμηρος: b (ex V) 
3.4 4mnuocOévovg: b (ex V) 5 ἑκάστῳ (alt.) v (corr. Beck) 

7 καὶ Ζημ. Bv || λείπει] λείπει τὸν 98qq. sch. ἃ et b conflavit C 
9 δ 1n Q eras. (^ serv.) 10 ἐκ τῶν om. E || τοῦ φθονεροῦ 

ür 19 x«l olg à» del. ἢ 18 &ALeog: ὁ νοῦς EO: ἄλλως B 
φϑονεόντων À 14 ἄλλων om. Α 16. 16 τυχόντες À 
16 διαμωμοῦνται À διαμωκῶνται B || ὡς --- τετυχηκότας om. À 
18 ἐπιστάξει: ego 19 εὐκλεᾶ addidi μορφάν add. 211. σὺν 
αἰδ. π. χάρις E | ποτιστάξῃ D: -ζξει ΒΕν -ξει CO 99 σποτι- 
στάξῃ δὲ om. Bv || ποτιστάξῃη D: -ξει CO -ξῃ E || δὲ om. E || ποι- 
ἤσῃ E: ποιήσει Οὔ ποιεῖ Bv 94 ὅροις B: ὅροις E ὅρος DV 
om. CQ 25 ὅρος om. E 
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κοῦντες τὸ ᾿Δἀρκάδιον ὄρος ἐτίμησαν διὰ δώρων καὶ ϑυσιῶν 
πολλῶν πολλάκις τὸν κήρυκα τῶν ϑεῶν τὸν “Ἑρμῆν τὸν 
τῶν ἀγώνων δεσπόξοντα καὶ τὰς μερέδας τῶν ἄϑλων κεκλη- 
ρωμένον, τὸν τὴν Loxaólav τιμῶντα, τοῦτον ἂν εἴποιμεν 
καὶ νῦν, ὦ Σωστράτου παῖ, σὺν τῷ ἑαυτοῦ πατρὶ τελειοῦν δ 
σοι τὴν ἐπὶ τῇ νίκῃ εὐδαιμονίαν. 180 BCEQ 

A 1296. ἐτύμως: εἰ δὲ ἀληϑῶς, φησι, οἵ τοῦ ᾿4γησία 
' κατὰ μητέρα πρόγονοι τὴν ᾿ἀρκαδίαν οἰκοῦντες ἐδωρήσαντο 
ϑυσίας τῷ Ἑρμῇ. 

A 129ἅ. ὅροις᾽ τῆς ᾿Δρκαδίας᾽ τὸ δὲ Στύμφηλον ταύτῃ 
ὑπόκειται. 

ΒΟΌΕΟ 1296. Στύμφηλος ὑπόκειται τῇ Κυλλήνῃ᾽ ἔστι δὲ τῆς 
᾿Αρκαδίας. οἱ δὲ κατὰ τὴν μητέρα πρόγονοι τοῦ ᾿4γησίου 

BDEQ Στυμφήλιοί εἶσιν. | Φιλοστέφανος δὲ ἐν τῷ περὶ Κυλλήνης 
(rgG ταὶ, 80) φησὶ Κυλλήνην καὶ Ἑλίκην ϑρέψαι ...... 16 
ἐναγωνίου δὲ ὄντος τοῦ ϑεοῦ φησιν ὅτι οἱ περὶ τὸν ᾿4γη- 
σίαν διὰ τὴν συγγένειαν, ἐπειδὴ καὶ ὁ Ἑρμῆς ἐν ᾿Δρκαδίᾳ, 
εἰκότως νικῶσιν. 144 B 1406 14Ε 1455Q 

BcEQ 1804. ymoía: σημείωσαι «ὅτε κατὰ μητέρα ᾿Δἀρκὰς ἦν 
"Aymolag. 13950 30 

A 130b. μάτρωες: of μητρὸς ἀδελφοί. 
BEQ 181. δώρησαν ϑεῶν κάρυκα: ἀντὶ τοῦ ἐδωρήσαντο 

τῷ κήρυκι τῶν ϑεῶν, ἢ χοροῖς ἐτίμησαν αὐτὸν. 
A 184a. ὃς ἀγῶνας ἔχει: ἐναγώνιος γὰρ ὁ ϑεός. 
Ὁ. δι᾿ ὃν νικῶσιν οἵ περὶ ᾿4γησίαν. 35 

rh 0 

16 Serv. ad Aen. IV 262 21 sch. B II 717. 
sch. 180 c. Eust. Il. 316, 15: Πίνδαρος δὲ οὐκ ἀδελφοὺς ἀλλὰ 

γονέας μητρὸς μάτρωας ἔφη. 

1 Ἀρκάδιον ΕΘ: ᾿δρκαδίας BD τῆς Ἀρκαδίας V 4 τὸν B: 
τὸν καὶ κατὰ D τὸν “κατὰ EQ | τιμῶντα BO: τιμῶντι Ὁ τιμῶν- 
τες E || εἴποιμι D 5 καὶ om. E 5.6 τελειοῦν σοι CD: τε- 
λειοῦν cov (om. τὴν ἐπὶ) Ο τελειοῦντά cov Βν τελειῶντά cov E 

10 ὅροις] debuit Κυλλήνης | Στύμφηλον b: σύμφυλον vel 
-φιλον | ταὐτῃ] Κυλλήνῃ Ὁ 12 ἄλλως praem. Q 18 τὴν 
om. DE 15 Κυλλήνῃ καὶ Ἑλικὼν Q (xov et v) | lac. in- 
dicavi — 17 ἐπειδὴ B: ἐπεὶ δὲ 19 4yncle B: Ay. udcvoosc C 
Ay. u. ἄνδρες EQ 20 ὁ Aync. Bv 
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134c. ὃς ἀγῶνας ἔχει: ἐναγώνιος ὁ tóc. ΒεΪΗ 0 
d. ἢ ὅτι κῆρυξ᾽ κῆρυξ δὲ καὶ ἐν ἀγῶσιν. ο. ἢ ὅτι τῆς 
πάλης εὑρετής. 

137. ὦ παῖ Σωστράτου: τῇ σῇ εὐτυχίᾳ, ὦ τοῦ α 
5 Σωστράτου παῖ, τὴν εὐδοξίαν ἐπιστεφανοῖ. τὸ γὰρ πκραένειν 
καὶ ἐπ᾽ ἄλλων οὕτως τέϑησιν. Ὅμηρος (ὃ 616): χρυσὸς 
δ᾽ ἐπὶ χείλεσι κεκράανται. ἐπιτετερμάτισται. τινὲς δέχονται 
ὡς ἁπλῶς αὐτοῦ λέγοντος ἐστεφάνωται. 

1408. δόξαν ἔχω τιν᾽: [δόξαν ἔχω τινά.] δόκησιν ἔχω A 
i0 ἐπὶ τῆς γλώττης, fj us παραϑήγει ὡς ἀκόνη ὑμνεῖν ὑμᾶς 

καίπερ διαπροαιρούμενον. Ὀ. ἀχόνην δὲ λιγυρὰν εἶπε τὴν 
τοῦ ὕμνου ὠδήν, ὡς ..... (ὃ δοκῶ» περὶ (rbv) ἀνδρῶν, 
τοῦτό μοι ἡ ἀκόνη ἡ παροξύνουσα καὶ παρορμῶσα. 

1406. δόξαν ἔχω ἕως ἔτικτεν: Ó νοῦς" ἔχω τινὰ BCDEQ 
16 καὶ ἑτέραν δόκησιν οὕτω μὲ προτρεπομένην λέγειν περὶ σοῦ, 

ὡσανεὶ τῆς ἀκόνης τῆς ὀξύνειν δυναμένης τὸ παραϑηγό- 
uevov' ἦτις δόκησις ϑελοντί μοι καὶ βουλομένῳ προσέρπει 
καὶ προσπίπτει ὑπὸ ταῖς τῶν αὐλῶν πνοαῖς καὶ τῶν ἤχων" 
διὰ πνοῆς γὰρ ὃ ἦχος ἐκφέρεται" ἥτις δόκησίς ἐστι τοῦ 

40 ὑμνεῖν σε ἐκ τῆς ἐμῆς προγόνου ἹΜετώπης ἀπὸ Στυμφήλου 
πόλεως ᾿Αρκαδικῆς. ^ d. ματρομάτορα δὲ. τὴν ,Mevámny 
λέγει ὃ Πίνδαρος οὕτω.  Mirónq ϑυγάτηρ uiv ἦν Δάδω- 
νος τοῦ ποταμοῦ τῆς “Αφκαδίας, | γυνὴ δὲ ᾿ἀσωποῦ τοῦ ἐν BDEQ 
Θήβαις ποταμοῦ. ἐκ ταύτης γέγονε νύμφη τις Θήβη; ἀφ᾽ 
ἧς ἡ πόλις Θηβαῖος δὲ ὁ Πίνδαρος. διὰ τοῦτο ματρο- 
μάτορα ἰδίαν "λέγει τὴν ΜΜετώπην. 

e 

1 évoayóviog γὰρ ὁ 9. V 9 πάλης B: πάλης ἐστὶν HO 
b ἐπιστεφανοῖς: b 6 post τίϑησιν non dist. b. Ft. τιϑεῖσιν 

6.1 χουσῷ δ᾽ ἐπὶ Pe codd. Hom. 7 κεκράαται: b 
9 ἔχων AS LE lv "|| secl. βε τοῖοι l| ἔζων. 10 ὑμᾶς À** ἡμᾶς A?* 

11 καίπερ ego: καὶ περὶ (sive παρὰ) 12 lac. indicavi, 
supplevi ex V (141 c) || περὶ an παρὰ incert. 18 μοι V: uov 
AP (pog A**?) | ἀκόνη &cviv V 14 ἔχω B: ἔχω τιν (τίν᾽) DE 
ἔχω τιν᾽ ἐπὶ ἢ || ἕως ἔτικτεν om. CD ἢ Éog ΒΕ: ἕως vo? Qv || 
yov Q 17 θάλλοντι E 18 roig ἤχοις C 19 ro? CDEO: 
εὖ Bv 20 cs om. E | Στυμφίλου r(in B 4 obsc) 21. 22 λέγει 
τὴν Μετ. E || 9vy. μὲν γὰρ ἦν Μετώπη Bv | Μάκωνος D 
28 τοῦ τῆς Mox. ποτ. B(C) || ποταμοῦ] ποτὲ E 28 sqq.] lac. 
decem fere vv. C 28 τοῦ (alt) om. E 2420 ἰδία Br 
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BDEQ  14la. ἀκόνας λιγυρᾶς: ἀκόνην ὀξεῖάν φησι τὴν 
μουσικήν᾽ λιγὺς γὰρ νῦν ὁ ὀξύς. καὶ Ὅμηρος (B 246): 

Θερσῖτ᾽ ἀκριτόμυϑε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής, 
ἴσχεο. | 

BEQ [οὐ γὰρ ἐγχωρεῖ τὸν ἄκριτα λέγοντα ἡδὺν εἶναι. — b. ἄλλως" 5 
ἀκόνης τινὸς δόκησιν ἔχω ἐπὶ γλώσσης 0 ἐστι, παρακο- 
νῶμαι. ᾿1Ὧρ — 0. ἢ οὕτως᾽ ἡ δόκησις ἀκόνη uor ὃ δοκῶ 
περὶ τῶν ἀνδρῶν, τοῦτό μοι ἀκόνη ἐστὶν ἡ παροξύνουσά 
μὲ καὶ παρορμῶσα. i45Q — d. ἢ οὕτω᾽ τῆς λιγυρᾶς ἀκόνης 
ἔχω δόκησιν ἐπὶ τῆς γλώσσης, ipic κραίνει τῆς εὐτυχίας 

BDEQ τὴν δόκησιν. 6. ὃ δὲ νοῦς᾽ ὀξὺς ὧν ὀξύτερος γίνομαι 
HQ παρ᾽ ἀκόνης τῆς δοκήσεως ϑηγόμενος. 1190 ἢ, λιγυρᾶς 

γῦν τῆς ὀξείας. | 
A 142a. προσέρπει: προσάγει. b. παροξύνει καὶ αὖ- 
τόν μὲ ϑέλοντα ταῖς καλλιρρόοις ῥοαῖς. ^ c. καλλίροοε δὲ 
δοαὶ a£ ἀπὸ τῶν ὀργάνων ἐκπεμπόμεναι. 

Εἰ 1424. (προσέρπει:) γράφεται προσέλκοι. 
HQ 143a. καλλιρόοισι ῥοαῖς: ταῖς ἀπὸ τῶν ὀργάνων 

ἀναφερομέναις τῶν μετ᾽ αὐλῶν ὕμνων. 144 
BEQ 143b. ματρομάτωρ: ἡ τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς μήτηρ᾽ 30 

πῶς δὲ, ἐπιόντες δείξομεν. 1395Ε 1411 Q 
A 1448. Στυμφαλίς: ἀπὸ πατρίδος ᾿ἀρκαδικῆς (B 608): 

Στὐμφηλόν τ᾽ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο. 

μι 0 

μὰ. b 

b. ἡ ἹΜετώπη δὲ cono) μὲν ἦν γυνὴ, ϑυγάτηρ δὲ “ά- 
δωνος τοῦ ἐν ᾿Αἀρχαδίᾳ ποταμοῦ, μήτηρ δὲ Θήβης, ἀφ᾽ ἧς 36 
ἡ Πινδάρου πατρίς. ^ c. προσέλκεταί μὲ ἡ Mero ὑμνεῖν 

2 Eust. Il. 318, 86. Hes. EM 604, 55. EG 369, 54 

1 ἀκόνα (n) λιγυρᾶᾷ DE — 2 καὶ om. DE — 3 Θερσίτα D || 
ἀγορητὸς E 6 ἐγχωρεῖ τὸν b: ἔνι χωρητὸν 6 τινὰ θ 
1 ἀκόνη μοι E. ἀκόνη μου ΘΒ: ἀκόνημα Bv . 8 περὶ E: παρὰ 
Β0ν 10 χραίψνει Βθ: κρίνει E 11 ὀξύτατος Β 18 τῆς 
om. ἣν 16 πκαλλιρόοις A?" || ῥοαῖς et 16 ῥοαὶ] πνοαῖς et πνοαὶ 
eb 18 ῥοαῖς H: πνοαῖς ἢ 19 αὐλῶν H: αὐλοῦ Qv 

21 ἐπιόντες om. ΒΒ 28 Στύμφηλόν Hom: Στυμφηλίτην  Παρ- 
encínv — 26 us ego (V): uiv 
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σε διὰ τὴν οἰκειότητα᾽ Aoxig yàg, ἐγὼ δὲ Θηβαῖος ....... 
ἦν, Θήβη δὲ ᾿Ασωποῦ καὶ Μετώπης τῆς “άδωνος τοῦ 
ποταμοῦ ᾿ἀρκάδος ϑυγάτηρ᾽ ἀφ᾽ οὗ καὶ ϑηλυκῶς οὕτω 
ποταμὸς ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ Μετώπη. 

5 144d. Στυμφαλὶς εὐανϑὴς Μετώπα: Μετώπη 4400- BDEQ 

ποῦ μὲν ἦν γυνὴ, μήτηρ δὲ Θήβης, ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις Θήβη 
προσηγορεύϑη. ᾿ διὰ τὴν οἰκειότητα οὖν, φησὶν ó Πίνδαρος, 
τὴν πρὸς ἐμὲ τῆς Μετώπης, ὅτι Θήβης μήτηρ τῆς ἐμῆς 
πατρίδος... FAxeval us ἡ ΪΜετώπη ᾿Δἀρκὰς ovco. Xe. τὴν δὲ 

19 Μετώπην φασὶ γήμαντα ioonmóv τὸν Ὠκεανοῦ, “άδωνος 
οὖσαν ϑυγατέρα, τεκνῶσαι Κέρκυραν, Alywav, Σαλαμῖνα, Θή- 

. Bav, “Ἄρπινναν, Νεμέαν, Κλεώνην. 19.9.8 ἔ. εὐανϑὴς δὲ DENQ 
ἹΜετώπα ἡ ἀκμαία καὶ ἀνθηρὰ, ἵν᾿ ó λόγος ἐπὶ τῆς νύμ- 
que ἀκούηται. 1460ῈΕ 139*Q 

15 144g. ἡ Μετώπη ἡ A4Qxaóux)) πόλις (τοῦτο γὰρ σημαίνει € 
διὰ τὸ Στυμφαλίς᾽ Στύμφηλος γὰρ ᾿Αρκαδίας μητρόπολις) 
προσέλκει μὲ ἑκόντα ἐν καλλιρόοιᾳ πνοαῖς. ἤγουν πρὸς τὸ 
αὐλεῖν καὶ ὑμνεῖν τὴν ᾿ἀρκαδίαν τὴν τῆς μητρός σου χώραν. 

144h. ἄλλως Στυμφαλὶς εὐανθὴς Μετώπα:' ἄρκα- £EHQ 
30 δική. Στύμφηλος γὰρ πόλις ᾿ἀρκαδίας. Ὅμηρος (B 608)" 

Στύὐμφηλόν τ᾽ εἶχον καὶ Παρρασίην ἐνέμοντο. 
i. ματρομάτορα δὲ λέγει τὴν Μετώπην ὁ Πίνδαρος οὕτω" 

 ἹΜετώπη ϑυγάτηρ μὲν Μάδωνος τοῦ ποταμοῦ τῆς 4oxa- BE(H)Q 
δίας, γυνὴ δὲ ᾿“σωποῦ τοῦ ἐν Θήβαις ποταμοῦ. 

5 EM 450, 41: Θήβα ... ἀπὸ Θήβης ϑυγατρὸς Μετώπης, 
γυναικὸς ἀσωποῦ, ἀφ᾽ ὧν καὶ ὠνομάσθησαν ἐκεῖ πολῖται καὶ 
πόλις, ὡς εὗρον εἰς τὸ σχόλιον τοῦ Πινδάρον ἐπινικίῳ ὕμνῳ 
Aymoía Zvooxovolo. 9 Paus. ὅ, 32, 6. Tzetzes exeg. Il. p. 183 

144 k.. φασὶ δὲ τὴν Μετώπην οἱ μὲν λίμνην, οἱ δὲ ποταμόν. 
Thom. 232, ὅ 

1 lac.indicavi  3&oxdóqg:ego  8—4 corrupta; {ἐπὶ v00» 
ποταμοῦ Schroeder 5 εὐανϑὴς om. DE 8 τῆς Μετώπης in mg. 
add. E; τοῦ μετώπου D || ὅτι] ἥτις Qv 9 ue 506: μὲν E (cfr. Α) 

10 φασι v: φησι 11 Κέρκυρος Ε 12 Κλεώναν Ὁ om. v 
18 Μετώπη DE 16 Στυμφελὶξ 18 nov? 19 Στυμφα(ηλλὶς 
HQ: Σταμφυλὶς EF || Μετώπη EF: om. HO. 21 Παρρασίαν 

22—94 cfr. Thom. 282,1 28 Μετώπα pro 1. praem. B || 
τοῦ 7. τῆς 'άρκ. EF: τοῦ τῆς A. π. ὃ τοῦ ἐν ᾿Αἀρκαδίᾳ x. BV 
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BEQ 145 a. ἥτις ἹΜετώπη ἐγέννησε τὴν ἱππικὴν Θήβην, 
κατὰ ἀναφορὰν τῶν ἐνοικούντων ἐν ταῖς Θήβαις. ᾿4τῈ0 

BDEQ — 145b. πλάξιππον ὃ ἃ Θήβαν ἔτικτε᾽ τᾶς ἐρατεινὸν 
ὕδωρ: ταύτης οὖν, τῆς ἹΜετώπης" λέγει, δὲ νῦν τοῦ ὁμω- 
νύμου ποταμοῦ τῇ ἡρωΐδι. ^ c. ὅτε δὲ ἡ Μετώπη τῆς ᾿4ρ- 
καδίας ποταμὸς, Καλλίμαχος ἵστορεῖ ἐν ὕμνοις (in Jov. 26): 
πολύστιόν τε ᾿ετώπην.  1445E 144^Q 

A 14728. πίομαι: οὐ λέγει κυρίως ὅτι πίομαι τὸ ἀπὸ 
τῆς ἹΜετώπης ὕδωρ, ἀλλὰ οἷον γεύσομαι αὐτῆς διὰ τὸν 
ὕμνον καὶ ταύτην εἰς τὸν ὕμνον συλλήψομαι. 

BDEQ 1470. πίομαι ἀνδράσιν αἰχματαῖσιν ἕως τοῦ ὕμ- 
vov: ἀνδράσι νῦν τῷ τε ᾿4γησίᾳ καὶ τοῖς τούτον προγόνοις. 

c. τὸ δὲ πλέκων, ἤτοι πρὸς τὸ ποικίλον καὶ διάφορον 
τῆς φϑογγῆς᾽ λέγουσι γὰρ καὶ στροφὰς ὧδε᾽ ἢ ὡς ἐπὶ στε- 
φάνου μουσικοῦ. ἃ. ὁ δὲ Aóyog" ὦ τῆς ἐμῆς πατρίδος 
᾿Δρκαδικῆς ΜΜετώπη᾽ λέγει δὲ τοῦ ποταμοῦ" γεύσομαι τῷ 
ὕμνῳ καὶ εἰς τὸ ἐγκώμιον ἀναλήψομαι, αὐτῷ τε τῷ ᾿4γησίᾳ 
καὶ τοῖς τούτου ἀνδρείοις καὶ πολεμικωτάτοις προγόνοις τὸν 
ποικίλον καὶ πολύφϑογγον ὕμνον διαπλέκων καὶ συντιϑείς. 

BCDEQ 
τὸν λόγον πρὸς Aivíav τὸν χοροδιδάσκαλον. «Αἰνέας γὰρ 
οὗτος χοροδιδάσκαλος, ᾧ ἐχρήσατο διὰ τὸ αὐτὸν ἰσχνό- 
qovov εἶναι καὶ μὴ δύνασθαι ἐν τῷ δημοσίῳ δι᾿ ἑαυτοῦ 
καταλέγειν τοῖς χοροῖς, ὅπερ oí πλείους καὶ μεγαλόφωνοι 

18q. cum iis quae praecedunt conj. BE 2 ταῖς om. 
Beck, h 8 πλάξιπτον B 3.4 τᾶς £o. ὕδωρ om. BDOQ 
4.5 τοῦ ὁμωνύμου ποταμοῦ ego: τῷ ὁμωνύμῳ (ὁμωτέμῳ B E) πο- 
vou V τὸν ó—ov ποταμὸν] Beck 6 ἡρωίνῃ E 7 πολίστιον D 
8 λέγεται: ego 9.10 ft. αὐτοῦ διὰ τῶν ὕμνων 11 αἰχματαῖσι») 
αἶχμ. πλέκων Ε 19 τε om. DO 14 γὰρ BO: δὲ DE 
14.15 στεφάνῳ 1 μουσικῆς Qv  15sq. ft. ὦ τῆς ἐμῆς πα- 
τρίδος (μῆτερ. ἌΡΝΑΣ ΠΣ ζἧς» (λέγει δὲ τοῦ ποταμοῦ) 
γεύσομαι 16 δὲ] δὲ καὶ μ᾿" τῷ ποταμῷ D 16.17 τῷ ὕμνῳ 
ΕΘ: τῶν ὕμνων B τοῦ CH D 17 τὰ ἐγκώμια ». αὐτοῦ τε 
τοῦ Ε 21 πρὸς DEO: πρὸς τὸν BC || «ἱνέαν] Aivéc E | Ai- 
νέας — 22 ἐχρήσατο] lac. € 22 ὁ zogoó. D 28 δημοσίῳ 
δι’ ἑαυτοῦ αὐτί) ποιήματι D || δημοσίῳ C0: δησίῳ Β δήμῳ Ε 

24 τοὺς χοροὺς B! | πλεῖστοι Qb 

10 

148 a. ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Aivéa: ἀποστρέφει 30 
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τῶν ποιητῶν ἀγωνιξόμενοι ἐποίουν, δι᾿ ἑαυτῶν διδάσκοντες 
τοὺς χορούς. ἀπέστρεψεν οὖν τὸν λόγον ὃ Πίνδαρος πρὸς 
τὸν 4ivénv λέγων᾽ παρόρμησον νῦν, ὦ ivía, τοὺς ἕταί- 
ρους τοὺς ἐν τῷ χορῷ, ὥστε ὑμνῆσαι πρῶτον μὲν τὴν Ἥραν" 

5 ἔπειτα δὲ γνωρίσαι τοῖς λόγοις ποίησον αὐτοὺς, εἰ κατὰ τὸν 
ἀληϑῆ λόγον ἐκφεύγομεν τὸ ὄνειδος τῶν Βοιωτῶν | καὶ τὴν 8CEQ 
παροιμίαν τὴν λεγομένην Βοιωτία ὗς. Ὀ. ἡ δὲ παροιμία 
ἐντεῦϑεν᾽ Ὕμντες, ἔϑνος βάρβαρον ἀρχαῖον, κατῴκησαν τὴν 
Βοιωτίαν οὔστινας ἐκ παραφϑορᾶς τοῦ ὀνόματος, ἀντὶ τοῦ 

1ΟὝαντας λέγειν, ὟΣ ἐκάλουν ὥστε καὶ τοῖς ὕστερον διαδο- 
ϑῆναι τὴν λέξιν ἐπὶ τῶν Βοιωτῶν καὶ λοιπὸν νομισϑῆναι, 
διὰ πολλὴν ἀλογίαν καὶ ἀγροικίαν οὕτως ἐξ ἀρχαίου αὖ- BCDEQ 

τοὺς κεκλῆσθαι, τούς τε βουλομένους εἰς ἀπαιδευσίαν ἐπι- 
σκώπτειν τινὰς, τοῦτο λέγειν. Βοιωτία Og. — c. ὃ δὲ νοῦς BDEQ 

16 παρόξυνον ἐπὶ τοῦ παρόντος τοὺς χορευτὰς, ὦ Αἰνέα, πρῶ- 
τον μὲν τὴν Ἥραν τὴν ἐν τῷ Παρϑενίῳ ὄρει Παρϑενίαν 
ἀνυμνῆσαι, καὶ γνῶναι ἀληϑέσι λόγοις διὰ τοῦ ὕμνου ποί- 

8 sch. Ap. Rh. 3, 1242. — Apost. ὅ, 11. Tzetzes ad Lyc. 433: 
ἄλλος δέ τις Joragixdt now: Ὕαντες ἔϑνος βάρβαρον τὰς Θή- 
βας παρῴκησαν. οἱ δὲ ἰδιῶται κατὰ ἰδιωτισμὸν παραφϑορὰν 
τοῦ ὀνόματος ἐποίησαν, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν Tag Βοιώτιος Tg Βοιώ- " 
τιος λέγοντες. μέμνηται δὲ τοῦ ἔϑνους τούτου καὶ Φρύνιχος ὁ 
τραγικὸς ἐν δράματι Πλευρωνίαις λέγων (fr. 5 p. 121 Ny 

στρατός ποτ᾽ εἰς γῆν τήνδ᾽ ἐπεστρώφα ποδί 
Ὕαντες, ὃς γῆν ναῖεν ἀρχαῖος λεώς" 
πεδία δὲ πάντα καὶ παράκτιον πλάκα 
ὠκεῖα μάργοις φλὸξ ἐδαίνυτο γνάϑοις. 

1 τῶν — χοροὺς] lac. € 8 Aivía DE || νῦν BO: οὖν D 
om. CE 4 dors] ὅτε E || πρῶτον uiv BE: uiv CD μὲν πρῶ- 
vov Q ὅ τοῖς Aowroig C 6 ἐκφεύξομεν D || τὸ om. E 
8 ἐνταῦϑα E || ἱστορία ante Ὕαντες add.  8--14 cfr. Thom. 
288, 19 9 οὕστινας ΒΕθ: o?)c C οὖς τινες hb om. Apost. || 
παραφϑορᾶς BÜ: παραωρᾶς E*^ -pogág EP^ περιφορᾶς  μετα- 
φορᾶς Apost. 10 Υΐαντας E || ἐκάλεσαν Apost. 10.11 δια- 
δοθῆναι] δήμου δοϑῆναι E 12 πολλὴν] πολλὴν γοῦν D τὴν 
πολλὴν Ápost.|| οὕτως om. Ὁ — 12.18 αὐτοὺς om. ἢ 14 τοῦτο 
λέγειν] ἐξ οὗ καὶ ἢ 14 βαᾳα. pro sch. 1485 σχυτάλα ὑποφήτης 
καὶ τρόπον τινὰ σκῆπτρον τῶν Μουσῶν) € 
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σον τοὺς ἀκούοντας, εἰ ἀποφεύγομεν ἐκεῖνο τὸ ὄνειδος, 
ὃ ἀμουσίας ἕνεκεν ἡμῖν τοῖς Βοιωτοῖς προστρίβεται. ὑπάρ- 
χεις γὰρ τῶν Μουσῶν ἄγγελος ὀρϑὸς καὶ ὑποφήτης. καὶ 
τρόπον τινὰ σκυτάλη καὶ σκῆτρον τούτων τυγχάνεις καὶ 
κρατὴρ ἡδὺς τῶν ὕμνων ἀντὶ τοῦ, μουσικώτατος γὰρ cl. 

1498. Αἰνέα: Αἰνέας ὃ τοῦ χοροῦ διδάσκαλος, 'ᾧτινι 
ὁ Πίνδαρος ἐχρῆτο διὰ τὸ ἰσχνόφωνον καὶ μὴ Óv ἑαυτοῦ 
δύνασϑαι τοῖς χοροῖς καταλέγειν ὕπερ οἱ πλεῖστοι ἐποίουν, 
δι᾿ ἑαυτῶν ἀγωνιζόμενοι. | 

149b. πρῶτον uiv Ἥραν: τὴν Zouíav Ἥραν. 
6. τινὲς δὲ τὸν ᾿4γησίαν φασὶν ἰδρύσασϑαι ἄγαλμα Ἥρας. 

d. of δὲ ὅτε γαμήλιος καὶ αἰτία γενέσεων. 6. καὶ iv 
Εὐβοίᾳ Παρϑένος ἐκαλεῖτο. ^ f. καὶ ποταμὸς Παρϑένιος, 
ὃς Ἴμβρασος ἐκλήθη. Καλλίμαχος (fr. 218) ἀντὶ γὰρ ἐκλή- 
ϑης, Ἴμβρασε, Παρϑενίου. 

cEHQ — 149g. Ἥραν Παρϑενίαν: τὴν ἐν τῷ Παρϑενίῳ ὄρει 
τῆς ᾿Δρκαδίας τιμωμένην [ὑμνῆσαι7᾽ ἵν᾽ ἢ, τὴν ἐν ᾿Δρκαδίᾳ. 
οὕτως δὲ καὶ ἐν ἴάργει τιμᾶται Ἥρα. 

BCEQ — 152. εἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν Ov: ὅτι διὰ τὴν &ygoi- 

BEQ 
BCEQ 

A 

κίαν xol τὴν ἀναγωγίαν τὸ παλαιὸν of Βοιωτοὶ ὗες ἐκα- 
λοῦντο᾽ | καϑάπερ καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς διϑυράμβοις (fr. 83) 
y, er "n / 1 - ἦν ὅτε σύας τὸ Βοιώτιον ἔϑνος ἔλεγον. | καὶ Κρατῖνος 
(fr. 310 Κι) οὗτοι δ᾽ εἰσὶν Συοβοιωτοὶ, xoovmttopógov γέ- 
vog ἀνδρῶν. 1450 

153 a. ὗν: ᾿Δρίσταρχος᾽ παρὰ τὸ λεγόμενον [ἐν] Βοιωτία oc. 536 

10 sch. Ap. Rh. 1, 181; 2, 861 12 sq. St. Byz. Παρϑένιον 
18 sq. Strab. 10, 457 

1 εἰ --- 2 προστρίβεται om. D 2. ἔνεκαν 2.8 ὑπάρχει E 
8 xol(pr)om.B 4 καὶ (alt) 0: om. BDE 61]. Αἰϊνέας A 
8 τοὺς χοροὺς À; cfr. supra 186,24 10 σαμίαν À σαλαμίαν 
Red., ϑαλαμίαν b 16 l. πρῶτον uiv praem. Η || παρϑένον 
E]| joe] τῷ ὄρει θὺ 17 ὑμνῆσαι om. Cüv 19 φύγομεν E ἢ 
Βοιωτίαν ὃν om. Q|| v] νῦν Ε ὅτε EQ: om. BCv 20 ἀνα- 
γωγίαν ΒΟθ: ἀναγανίαν Ε ἀλογίαν Ε | υἷες E 28 οὗ τόδ᾽ E || 
εἰσὶ BCE || συοβοιωτικὸν πεξζοφόρον (-ων 0) B(C)EQ: Gataker 
op. crit. p. 5523 Porson praef. Hec. LVII 86 post Ἀρίσταρχος 
lac. stat. Horn || ἐν seclusi 

5 

10 

15 

20 
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πεποιϑὼς δὲ ὁ Πίνδαρος τοῖς ἑαυτοῦ ποιήμασι κελεύει 
ἐπιγνῶναι τὸν Αἰνέαν καὶ γνῶναι τὴν τέχνην, εἰ φεύγουσιν 
οὗ Θηβαῖοι τὸ παλαιὸν ὄνειδος παιδείᾳ διαφέροντες καὶ 
μουσικῇ. τότε γὰρ ὡς ἀμαϑεῖς ἐσκώπτοντο. Ὁ. Ὕαντες 

5 δὲ ῴκησαν τὴν Θήβην , καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος μετετράπη 
τὸ καὶ Συοβοιωτοὺς αὐτοὺς λέγεσϑαι. 

1580. ὗν: ὝὝαντες ἔϑνος Βοιωτίας, οὔστινας ἐκ παρα- 
φϑορᾶς τοῦ ὀνόματος ἀντὶ τοῦ "Tevsac λέγειν ἐκάλουν "Ty: 
ὥστε τοῖς ὥστερον διαδοϑῆναι τὴν λέξιν ἐπὶ τῶν Βοιωτῶν 

10 καὶ λοιπὸν νομισϑῆναι διὰ πολλὴν ἀγροικέαν καὶ ἀλογίαν 
οὕτως ἐξ ἀρχαίου αὐτοὺς κεκλῆσϑαι, τούς τε βουλομένους 
τινὰς σκῶψαι ἐκάλουν Βοιωτίαν 9v 

1568 ἃ. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος: τυγχάνεις yàg, ὦ Αἰνέα, 
ἄγγελος ἀληϑὴς καὶ τῶν καλλικόμων Μουσῶν κῆρυξ τῶν 

15 τὲ ἐπισήμων καὶ ἄγαν εὐφήμων ὕμνων κρατὴρ γλυκύτατος. 
154a. ἠυκόμων: καὶ νῦν τοῦτο σημαίνει" οἷον Μου- 

σῶν εἶ κῆρυξ, διὰ τὸ σκυταλοφορεῖν τοὺς κήρυκας. περὶ δὲ 
τῆς σκυτάλης καὶ ἐν τοῖς ᾿Αρχιλόχου ὑπομνήμασιν εἴρηται 
(fr. 86) ἀχνυμένη σκυτάλη. b. .... παρὰ τοῖς “ακε- 

30 δαιμονίοις. τινὲς δὲ δύο ἰσοπήχεις xu ἰσομμήκεῖρ" καὶ τού- 
τῶν τὴν μίαν διδόασι τῷ ἁρμοστῇ, (ὃν) ἂν ἐκπέμπωσι. πο- 
λιτικὴν χρείαν ἔχοντα , τὴν δὲ ἄλλην κατέχουσι" καὶ ὅταν 
δέῃ ἐπιστέλλειν ἀναγκαῖά τινα, ὑπὲρ τοῦ ἄγνωστα εἷναι τὰ 
ἐπιστελλόμενα τοῖς διακομίξουσιν ἑλίσσουσι παρ᾽ ἑαυτοῖς τὴν 

45 σκυτάλην δέρματι λευκῷ καὶ γράφουσι᾽ ἔπειτα λύουσι καὶ 
διδόασι, μὴ φυλάττοντα τὴν λέξιν τῶν γεγραμμένων παρ᾽ 

20 ---. 190. 8 sch. Ár. av. 1288. Phot. et Suid. s. v. oexv- 
τάλη (— lex. Bachm. 867, 1. sch. Thuc. 1, 131). Plut. Lys. 19, 
5—71. Gell. N. A. 17,9, 6—17 " 

8 παιδιᾷ: b 4 τότε γὰρ ego: τὸ τέτταρον À «à δὲ πρό- 
τερον Ὁ ὅ («otov») τοῦ ὄν. Cj. b. 6 τὸ καὶ] καὶ τὸ cj. b || 
συοβότας: b 7.8 παραφόρου: V (p. 187,9) | λέγει: V 11 post 
ἀρχαίου ras. b litt. 12 ἑκάλουν corruptum 18 τυγχάνεις 
γὰρ ὦ ego: τυγχάνει γὰρ óg — 14 καλλιοκόμων: ego 16 καὶ -- 
σημαίνει vix integra — 17 σκυτοφορεῖν: ego 18 Aogzsióyov A*^ 

19 lac. indicavi 20 ἰσοπήχεις et sch. Ar. 21 ὃν addidi 
26 ft. μὴ φυλαττόντων τὴν τάξιν 
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ἑτέρῳ τινι ἢ παρ᾽ ἐκείνῳ, ὃς λαβὼν ἑλίσσει τὴν παρ᾽ ξαυ- 
τῷ ῥάβδον καὶ οὕτως φανερῶν τῇ τάξει γενομένων μὴ 
νοεῖν τὰ γεγραμμένα. 

ΒΟΌΕΟ 1ὅ4ο. ἠυκόμων σκυτάλα Μοισᾶν: τῶν εὐκόμων 
ἹΜουσῶν ἀξιόλογε [ἄγγελε καὶ] κῆρυξ. σκυτάλην γὰρ ἐκ s 
τοῦ συμβεβηκότος λέγουσιν, ὡς καὶ ᾿Αρχίλοχος (fr. 86)" 
ἀχνυμένη σκυτάλη. ἃ. ἡ δὲ σκυτάλη τοιοῦτόν ἐστι. 4ά- 
κῶνες κήρυκας διαπεμπόμενοι ξύλον μελαίνοντες περιείλισσον 
λευκῷ ἱμάντι καὶ περιέγραφον τῷ τε ἱμάντι καὶ τῷ ξύλῳ᾽ 
εἶτα ᾿ὑπέλυον, ὥστε τὴν ἀκολουϑίαν τῆς γραφῆς μὴ σώ- 19 
ξεσϑαι, εἰ μὴ προστεθείη πάλιν ὁ ἱμάς" καὶ οὕτω διὰ μὲν 
ἑτέρου τὸν ἱμάντα, διὰ δὲ ἑτέρου τὸ ξύλον ἀπέστελλον. 

BEQ e. οὗ δὲ ὅτι ξύλον διαπρίοντες ἔνδον ἐπέγραφον καὶ οὔ- 
BCDEQ rog ἀπέστελλον. — f. of δὲ ὅτι ξύλον τι στρογγύλον, ὅπερ 

εἰς δύο ποιοῦντες τὸ μὲν ἥμισυ κατεῖχον αὐτοὶ, τὸ δὲ ἕτε- 15 
gov ἐδίδουν τῷ ἁρμοστῇ [τῷ στρατηγῷ] τῷ ἐκπεμπομένῳ 
εἴς τινα πόλιν' εἶτα εἰ ἐβούλοντο δηλῶσαι αὐτῷ περὶ ἀπορ- 
ρήτων, ἱμάντι περιειλίσσοντες ὃ εἶχον αὐτοὶ ξύλον ἐπέγρα- 
qov' ὄντινα δεχόμενος ὁ ἁρμοστὴς περιείλει ᾧ εἶχεν ἐκείνου 
ἀποκόμματε καὶ οὕτως ἀνεγίνωσκεν. ἦσαν δὲ ἁρμοσταὶ 
«“ακεδαιμονίων εἴκοσιν. 1660 

BceQ 154g. ἄλλως᾽ Μοισᾶν: ἀντὶ τοῦ Μουσῶν ἄγγελε καὶ 
κῆρυξ. ^h. ἐχρῶντο δὲ πλατείαις σκυτάλαις οὗ “άκωνες, 

bo 0 

7—12 Tzetzes Chil. IX 135—55? 14— 91 cfr. ad 164^ 

2 γενομένην: ego 2. : μὴ νοεῖν corrupta; ἀνεγίνωσκε V 
8ch. Àr. Phot. 4 εὐκόμων 0: ἠυκόμων BDE (om. C) 
6 E CEO | ἄγγελε à xl om. CDEO; seclusi cl. 22 
7 δὲ] γὰρ D 9 καὶ --- ἱμάντι om. B 10 ἐπέλυον Qv 11 xcl] ' 
7E 183—920 cfr. Thom. 284, 11 18 διαπρίξοντες EO || 
ἀπέγφραφον ΕῸ 14 ἐπέστελλον Β Ἱ τε om. D || ὅπερ BCE: ὑπὲρ 
6 πρίξοντες καὶ Ὁ διαπρίξοντες b, om. 15 εἰς --- ποιοῦντες 
16 εἰς om. 0 || αὐτοῦ Q*»b 16 ἐδίδον E | τῷ ἁρμοστῇ om. Bv || 
τῷ στρατηγῷ om. b (στρατηγόν, non ἁρμοστὴν habent sch. Ar. 
Plut. Phot. eu 17 εἶ om. DE 19 δεχόμενος BO (Phot): 
δεξάμενος CDE (Plut.) | HY 006 || ὦ] ὃ E] ἐκεῖνος ἂν 
21 ΛΜακεδαιμόνων E 2 ἄλλως — 28 κῆρυξ (C)EQ: ἄλλοι δὲ 
ὅτι B, om. δὲ post -rodoce 
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ἐγγράφοντες αὐταῖς τὰς ἐπιστολὰς καὶ ἐγκλείοντες εἰς σκύ- 
τινα ἀγγεῖα καὶ οὕτω σφραγίξοντες. 1545 0 

156a. Συρακοσσᾶν τε καὶ Ὀρτυγίας: Ὀρτυγία νῆ- BEQ 
σὸς ταῖς Συρακούσαις παρακειμένη τὸ πρότερον᾽ νῦν δὲ 

$ συνήφϑη τῇ πόλει ταῖς Συρακούσαις. — b. ἄλλως᾽ νῆσος BCDEQ 
πρὸ τῶν Συρακουσῶν, ἧς ἄρχει Ó "IÉgov. ^ c. ὅτι ἡ τῶν 
Συρακουσίων νῆσος Ὀρτυγία ἐκαλεῖτο, καὶ ὅτι ᾿4γησίας ἐπο- 
λιτεύετο ἐν Συρακούσαις" ἦν δὲ τὸ ἀνέκαϑεν Στυμφήλιος 
ἐξ ᾿Δρκαδίας. ἃ. ἥντινά, φησι. τὴν τῶν Συρακουσῶν 

10 πόλιν έρων καϑαρῷ σκήπτρῳ διοικῶν, ἴσα καὶ δίκαια βου- 
λευόμενος τιμᾷ καὶ ϑεραπεύει τὴν Δήμητραν τὴν ἀνθηρὸν. 
[καὶ ἐρυϑρὸν] ἔχουσαν πόδα. ^ e. ἢ φοινικόπεξαν, τὴν ἐρυ- HQ 
ϑρύπουν, ἀπὸ μέρους καλήν᾽ πέξα γὰρ ὃ ποῦς. 

1582. τὰν Ἱέρων: ἱερωσύνην (εἶχεν ὁ Ἰέρων 4ή- ^ 
15 μητρος καὶ Κόρης καὶ Διὸς Αἰτναίου ἐν Σικελίᾳ ἐκ δια- 

δοχῆς Τηλίνου τοῦ προγόνου αὐτῶν. | 
158b. σκάπτῳ: ᾿Δρίσταρχος᾽ τοῖς κατὰ τὸν χορὸν εἰ- A 

πεῖν ἐπικελεύει τῶν τε Συρακουσῶν μεμνῆσϑαι καὶ τῆς 
Ὀρτυγίας᾽ αὕτη δέ ἐστι προσεχὴς ταῖς Συρακούσαις νῆσος 

30 καὶ ἀχώματος. c. ὃ δὲ Δίδυμος" διὰ τὸν “Ἰέρωνα, ἐπεὶ 
ἄνωθεν ἐκ προγόνων ἱεροφάντης τῶν ϑεῶν ἀποδέδεικται, 
τὰ προκείμενά φησιν ὃ Πίνδαρος" καὶ παρατίέϑεται τὰ Φι- 
λέστου (FÓGIV,e4) καὶ τὰ Τιμαίου (ΒῊἨΘ 1, 214). 

4 βα. sch. N. 1,2 (p. 18, 10 Ab.). sch. P. 2, 10 12 sch. Did. 
4 538. Hes. s. v. ἀργυρόπεξα. EM 137,22 

1 αὐταῖς C: αὐτοῖς BEv αὐτῶν GO b 8 l. B: om. E xol 
Ὀρτυγίας Q || Συρακοσᾶν B Συρακουσᾶν v ὅ ἄλλως ΒΕ: 
Ὀρτυγία Ὁ Ὀρτυγίας Ὁ 8 ἐν om. E || Στυμφύλιος E 

9 τὴν om. CE 10 καϑ'. cx. Iífoov E || ἴσα — βουλευό- 
μενος om. D || δίκα E 11 τιμῶν καὶ ϑεραπεύων D τιμᾶν καὶ 
ϑεραπεύειν Q || “ήμητρα Β |[] post Ζημ. add. ϑυγατέρα C, om. 
ceteris 12 καὶ ἐρυϑρὸν B: om. 14 suppl. b 16 Τη- 
λίνου b: λίνου 11 σκάπτων | χορὸν Wilamowitz, Horn: zoó- 
vov . 10.18 εἰπεῖν ἐπικελεύει Horn: εἰπεῖν ἐπικελεύων Α εἰ- 
πεῖν ἐπικελεύω Mommsen suppl. p. 66 εἶπον ἐπικελεύων Wila- 
mowitz 18 Συρακουσίων: ἢ 19 Συρρακούσαις 20 xol ἀχώμα- 
vog À prave: διὰ χώματος Horn non recte || Δίδυμος b: Πίνδαρος 

21 ταῖν ϑεοῖν b | ft. ἀπεδέδεικτο 22 Πίνδαρος] “ίδυμος cj. b 



192 ᾿ς Seholia 

A 159. φοινικόπεξαν: ἐπειδὴ οἱ λικμῶντες τὰ ἄχυρα 
ξανϑοὶ γίνονται τὴν κεφαλήν. πᾶν δὲ ἄκρον πέζα κα- 
λεῖται. 

A 160a. λευκέππου vt: ὅτι ἡ Δημήτηρ τὴν Κόρην 
εὗρε μετὰ τὴν ἁρπαγὴν καὶ λευκοὺς ἕνπους ὑποζξεύξασα 
ἀνήγαγεν αὐτήν. 

ΒΌΕΗΟ 160b. λευκέππου τε ϑυγατρός: ἀπὸ κοινοῦ τὸ 
ἀμφέπει καὶ τῆς λευκοὺς ἵππους ἐχούσης ϑυγατρὸς αὐὖ- 
τῆς λέγει δὲ τῆς Κόρης. e. λεύκιππον δὲ εἶπεν, 

B:CDEHQ [ἐπειδὴ λέγεται μετὰ τὴν ἁρπαγὴν ἡ Κόρη, ἣν ὑπέστη ὑπὸ 
τοῦ Πλούτωνος, εὑρεϑεῖσα λοιπὸν ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς 4ή- 
μητρος, λευκοπώλῳ ἅρματι ἀνῆχϑαι εἰς τὸν Ὄλυμπον πρὸς 

B:CEHQ τὸν πατέρα τὸν Δίας ἃ. λέγεται δὲ ὁ “Ἰέρων τῆς 4ή- 
μητρος καὶ τῆς Κόρης ἱεροφάντης. 

A 162a. Ζηνὸς Aivvalov: ἐν τῇ Αἴτνῃ Διὸς Αἰτναίου 
ἄγαλμα ἵδρυται, καὶ ξορτὴ Αἰτναῖα καλεῖται. 

BCEQ 162b. καὶ Ζηνὸς Aivvalov: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἀμφέπει. 
€. περιέπει δὲ καὶ ϑεραπεύει ὃ “Ἰέρων καὶ τὸ κράτος τοῦ 

Διὸς τοῦ κατὰ τὴν ΑἌἴτνην τιμωμένου. 
BcDbEQ  162d. ἀἁδύλογοι δέ μιν λύραι: αἴ ἀπὸ τῶν ὀργάνων so 

πνοαί. e. ó δὲ λόγος αἵ δὲ ἡδύλογοι αὐτὸν πνοαὶ τῶν 
ὀργάνων καὶ col γνωρίξουσιν᾽ ἦτοε ὡς πολυύμνητον διὰ 
τὰ κατορϑώματα, ἢ ὡς καὶ αὐτὸν μουσικῆς ἔμπειρον᾽ φησὶ 
γάρ που ἔμπροσθεν (O. I 14)' ἀγλαΐξεται δὲ καὶ μουσικᾶς 

, ἐν ἀώτῳ. 

28q. sch. B & 272 

b ὑποζξεύξασαν: ego 7 sqq. sch. 160 B? mg. ΚΞ 11. om. 
BD i| ἀπὸ —8 τῆς om. B 7 τὸ om. Oxon. 8.9 αὐτοῦ ὃν 
(corr. iam Beck) 10 ἡ Κόρη om. Cb | jv om. E 11 Πλά- 
vovog D || λοιπὸν hic om. b || αὐτῆς “ήμητρος om. B || 4ημή- 
τρας Beck, ἢ 12 ἀνῆχϑαι BCh: ἀνήχϑη Uv. ἀνήχϑη λοιπὸν ἢ 
ἀνῆχϑαι λοιπὸν ΕΗ ἢ 18 τὸν (ante “ία) om. BC 16 A4i- 
τναία A** 17 l κράτος add. EQ 19 A4irvo» E — 20 δέ μὲν 
λύραι B: λύραι CDE λέγονται Q 21 ὁ -- 32 ὀργάνων om. C 

21 αὐτῶν DÜ** 2422 πολύμνητον E 244 δὲ om. E|| μου- 
σικῆς DOv 

36 



Olymp. VI 159 —170 193 

163a. μὴ ϑραύσοι: ὃ ἐπιγινόμενος χρόνος τὸν ὄλβον A 
αὐτῶν μὴ ϑραύοι, τοὐναντίον δὲ αὐτοὶ... .." τοῦτο ydo — 
τίνες συνεκδέχονται. Ὁ. μὴ ταράσσοι. 

163 c. μὴ ϑραύσοι χρόνος ὄλβον: ó λόγος εὐκτικός" BDEQ 
6 μὴ δὴ οὖν, ὦ ϑεοὶ, ϑραύσοι καὶ ἀφανίσοι αὐτοῦ τὴν εὐ- 
δαιμονίαν ὁ μακρὸς χρόνος. ἀλλὰ φιλοφροσύναις καὶ εὖ- 
ϑυμίαις ἐπεράστοις εἴη τὸν 'lépova τὸ τοῦ ᾿4γησίου ἐγκώ- 
μίον δέξασϑαι. 

165. σὺν δὲ φιλοφροσύναις: ὅτι φίλος ᾿4γησίας A 
10 Ἱέρωνος καὶ μάντις" ὃς ἀνῃρέϑη Ἱέρωνος καταλυϑέντος: 

166. δέξαιτο κῶμον: τὸ τοῦ ᾿4γησίου ἐγκώμιον δέ- c 
ξαιτο ὃ “Ἰέρων. 

1678. οἴκοϑεν οἴκαδε: ὅτι ᾿Αρκὰς καὶ Συρακούσιος BCEQ 
ὁ ᾿4γησίας. — b. ὁ δὲ νοῦς | οἰκεῖον ὄντα xol οὐκ ἀλλό- BCDEQ 

16 τρίον. 60. ἴδιον ἐξ ἰδίων. εἰ γὰρ καὶ ἐν Σικελίᾳ οἰκεῖν BEQ 
δοκεῖ ὁ ᾿4γησίας, ὅμως ἐκ μητρὸς oxág ἐστιν. ὥσπερ 
ἐδείχϑη ἀνωτέρω (129 e). 

167d. ἀπὸ Στυμφαλίων: ἐκ τοῦ Στυμφήλον εἰς αὶ 
Συρακούσας πέμπει τὸν ὕμνον. μητρόπολις δὲ ᾿Δρκαδίας 

40 ἡ Στύμφηλος. 
1088. ποτινισόμενον: παραγινόμενον. ^ b. ὃ δὲ BCDEQ 

νοῦς τοιοῦτος᾽ δέξαιτο ὁ ᾿Ιίρων ἀπὸ τῆς ᾿Αρκαδίας ἐρχό- 
μενον τὸν ὕμνον καὶ καταλιπόντα τὴν Στύμφηλον πόλιν, 
ἥ ἐστι μητρόπολις τῆς εὐμήλου ᾿Δρκαδίας, καὶ εἰς Σικελίαν 

35 παραγινόμενον. 
170a. ἀγαϑαὶ δὲ πέλονται: ἀγαϑαὶ δέ, φησι. καὶ 

19 et 24 cfr. sch. V 144g 

1.2 τῶν ὅλβων αὐτὸν A* 2 αὐτοὶ] ἄλλοι cj. Mommsen 
suppl. p. 66. Conieceris αὔξοι; sed plura excidisse videntur 
4 μὴ — λόγος om. D ὅ ὦ om. E 14 ὁ ᾿4γ ἦν ὁ Ay. E 
16 ἄλλως (ante ἴδιον) add. ΕΟ ἢ add. v || si] ἐν k 15.16 δο- 
κεῖ οἰκεῖν ΒΥ 16 δοκεῖν E 19 πέμπει vix sanum; ft. παρα- 
γινόμενον | ὕμνον] κῶμον mallet b 21 1. οὐ παραγίν. om. D | 
παραγενόμενον B**v || παραγ. — 22 τοιοῦτος om. C 29 δέξαιτο 
om.k 28 ΣτύμφυλονΕ — 24 ἢ] ffc Bv || Σικελίαν b: ἄρκα- 
δίαν ΒΌΕΘ om. Ὁ 25 παραγενόμενον D 

ScHOL. IN PINDARUX ed. Drachmann. . 13 
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χρήσιμοι κατὰ χειμερίαν νύκτα δύο ἄγκυραι ἠρεισμέναι ἐκ 
μιᾶς νεώς. τοῦτο δέ φησι διὰ τὸ καὶ τὸν .4γησίαν δύο 
περιέχεσϑαι πατρίσι, τῇ τε ᾿Αρκαδία καὶ ταῖς Συρακούσαις. 

b. ἄλλως" ἐν νυκτὶ δ᾽ ἄνεμοι χαλεποί: — δῆλον νηῶν: 
πρὸς οὃς χρηστέον δύο ἀγκύραις ..... e. ... (δύο ἄγ- δ 
κυραιδ χρήσιμο;, οὕτω καὶ πρὸς τὰς γινομένας ταραχὰς oi 
δύο πόλεις. 

BcbEQ — 170d. ἀγαϑαὶ δὲ πέλονται: ἀστείως ἀπολογεῖται τοῦ 
εἶναι τὸν νικηφόρον δύο πατρίδων, καί quw: ὥσπερ ἐστὶ 
λυσιτελὲς καὶ συμφέρον ἐν χειμῶνι καὶ νυκτὶ [τὴν νῆα] δύο 1o 
ἀγκύραις ἐπερείδεσθαι, οὕτως ἐπικερδὲς καὶ δύο πατρίδας 
ἔχειν [τὸν νικηφόρον]. — e. ἡ δὲ ἔμφασις ὅτε ἐκπίπτοντες 
τῆς ἑτέρας πόλεως ἐπὶ τὴν ἑτέραν δύνανται σώξεσϑαι παρα- 
γινόμενοι. | 

BDEQ 174. τῶνδ᾽ ἐκείνων τε: ὃ νοῦς ϑεὸς οὖν τῶν 15 
᾿ἀρκάδων τὴν μοῖραν καὶ τῶν Συρακουσίων παρέχοι τῷ 
.4γησίᾳ καλλίστην. | 

DEQ — 175. φιλέων δὲ, ϑεὸς τὸν ᾿4γησίαν. 
BDEQ — 176. δέσποτα ποντόμεδον: σὺ δὲ, ὦ δέσποτα Πό- 

σειδον, ἄνερ τῆς ᾿Δἀμφιτρίτης, πάρεχε αὐτῷ εὐθὺν πλοῦν so 
καὶ ἄπμητον. ἐν εὐθυμίᾳ καὶ εὐδαιμονία ὄντα παράσχες 
διανήξασϑαι τὸν βίον" καὶ τὸν ἐμὸν δὲ ὕμνον εἰς ἄνϑος 
καὶ τὸν καρπὸν εἰς δόξαν ἔπαιρε. 

1 κατέχει μερίαν: ἢ 9 Συρρ. 4---ὖ desperavi. δῆλον νηῶν 
del. b; δηλονότι χειμῶνες ἢ Schroeder — 5 lac. indicavi, supplevi 

6 χρησίμοις: ego — 8 .πέλοντι θῦν 8.9 τοῦ εἶναι ego: τῷ 
εἶναι U τουτέστι BDEQ 9 ἐμ τὴν E | πατρίδων CDEQ: π. 
εἶναι Bv. τουτέστι --- εἶναι pro interpretamento verbi ἀπολογεῖ- 
ται hab. Beck. — 10 τὴν νῆα om. CDEO; seclusi — 12 τὸν νικ. 
om. ΟΠ ΕΘ: seclusi | ὅτε om. ὁ 13. 14 παραγενόμενοι CDO b 
15 11 τε om. EQ, xAvr&v αἶσαν add. E | ὁ δὲ νοῦς E || ϑεὸς] ϑεὶς E 

16 τῶ»] τὴν Beck, ἢ τὴν τῶν b | παρέχει E?0! 19]. φι- 
λέων praem. B 19.20 Πόσειδον] ποντόμεδον Q 230 ᾿ἀμφιτρί- 
τας E || αὐτῷ ΒΕ: τῷ Ayncle Bv] εὐθὺν] εὔϑυνον E — 21 ἐν 
scripsi: ὃν DEO. ὃν ἕν τε Bv ἔν τε b (paragrapho praefixa). Ft. 
(olov ἐν || ὄντα] om. B ὄντων D || παράσχες b: παρέσχες BUGOv 
πάρεχε E 22. 28 corrupta 292 καὶ τῶν ἐμῶν ὕμνων τὸ &vOoc U 
Mommsen καὶ τὸν ἐμὸν ὕμνον ἐς ἄνϑος (0; ft. καὶ τῶν ἐμῶν δὲ 
ὕμνων ἄνϑος (cfr. p. 228,15) — 28 καρπὸν] x. δὲ D || ἔπαρε E 
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l77a. εὔϑυνε πλόον: ufi γὰρ ὃ ᾿4γησίας εἰς A 
Συρακούσας πέμπειν τὸν ὕμνον πλοῦ. b. τινὲς δὲ τὴν 
διαγωγὴν τοῦ βίου πλοῦν φασι ποιεῖσϑαι. 

179 ἃ. uid τὸ πόσις ἐπὶ κλητικῆς κεῖται εὐθείας ὃν, A 
6 ὡς τὸ έλιος ὃ πάντ᾽ ἐφορᾷς (r 271), καὶ Zi φίλος. 
b. δίδου οὖν, gne, à Πόσειδον, ὦ πόσις ᾿Αμφιτρίτης, 
εὐπλοῆσαι καμάτων ἐχτὸς ἐόντα. 

τέλος ἀπήνης ᾿4γησίᾳ Συρακουσίῳ. D 

Seholia in Olympioniearum carmen VII. 

Διαγόρᾳ "Podío πύκτῃ υἱῷ “Δαμαγήτου. A 
10 ΔΔιαγόρᾳ Ῥρδίῳ πύκτῃ. CE 

ο΄ Διαγόρᾳ Ῥοδίῳ πύκτῃ νικήσαντι ἑβδομηκοστὴν ἐννάτην Β09 
Ὀλυμπιάδα. inscr. C metr. Q 

Ταύτην τὴν φδὴν ἀνακεῖσϑαί φησι Γύργων (FHG IV, 410) BCQ 
ἐν τῷ τῆς Δινδίας ᾿4ϑηναίας ἱερῷ χρυσοῖς γράμμασιν. | ἐνί- Βρ 

15 κησε δὲ xol Πύϑια καὶ ᾿Ισϑμια. 5C inscr. Q 
Τοῦ ζ΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ἐστὲν ια΄. ADEQ 

τὸ α΄ ἰωνικὸν΄ δίμετρον καταληκτικόν. τὸ β΄ προσοδιακὸν 
δίμετρον ἀκατάληχτον. τὸ y' τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον. τὸ δ΄ Εὐριπίδειον. τὸ ε΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ὗπερ- 

30 κατάληχτον. τὸ ς΄ δακτυλιπὸν πενθημιμερές: τὸ ζ΄ ὅμοιον 

4 βο. A Γ 277 

2 τινὲς δὲ] κατά τινὰς b, om. ποιδῖσϑαι 8 φασι ego: 
» σι || ποιεῖσθαι corruptum . — 6 ἐφορᾷ || δὸς φίλος (o 415) ex 

.I'91" scrib. vid. 8 ἀπήνης — συρακουσίῳ rubr. add. D 
ἐὐῤϑρδυκον ὄρπηκος ἀγησία τέρμα ἀπήνης subser. α 11 "n 
iy». B: τὴν o9' Q of D 14 λμινδίας Meursius Rhod. 1, 
ληναίας BC σεληναίας Qr | ϑηνᾶς Ob 16 δὲ om. Q 
16 ἐστὶν om. V 17 etc. προσοδικὸν fere E 19. 20 ἵαμβος 
δίμετρος ὑπερκατάληκτος DE ἴαμβος δίμετρον ὑπερκ.-ον ἢ 

18" 
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τῷ B. τὸ η΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ 9 δακτυλικὸν πενϑη- 
μιμερέςφ. τὸ «ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ i 
δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτιπόν. 

ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ιγ΄. τὸ α΄ δακτυλικὸν πενθημιμερές. 
τὸ β΄ ἰωνικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς εἰς 

τροχαϊκήν. τὸ y τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληπτον. τὸ δ΄ 
δακτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἢ προσοδιακὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ ε΄ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον. : τὸ ς΄ 
περίοδος, διπλοῦς τροχαῖος. τὸ ζ΄ προσοδιακὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ η΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ ϑ΄ δακτυλικὸν πενθημιμερέξ. τὸ (ἰαμβέλεγος τοῦ 
πρώτου ἰάμβου λελυμένουἅι͵ τὸ «ια΄ ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος 
δίμετρον καταληκτικόν. τὸ ιβ΄ προσοδιακὸν δίμετρον κατα- 
ληκτικόν. τὸ ιγ΄ Στησιχόρειον. p.195, 18--160 

Inscr. a. 4ιαγόρᾳ νικήσαντι τὴν o9' Ὀλυμπιάδα. τοῦ- 
τον δὲ τὸν Διαγόραν of Ῥόδιοι Ἑρμοῦ παῖδά φασιν. πο- 
ρευομένῃ γὰρ τῇ μητρὶ αὐτοῦ εἰς ἀγρὸν καὶ ἀναπαυομένῃ 
πρὸς Ἑρμαίῳ τινὶ μιγῆναι τὸν ϑεὸν, καὶ ἐκ τούτου γενέσϑαι 
τὸν Διαγόραν. — b. περὶ τοῦ Διαγόρου εἶπε μὲν καὶ ᾿ἄριστο- 

16 

τέλης .... καὶ "mólleg μαρτυροῦσιν ὅτι Ó πηχῶν καὶ εἴ so 
δακτύλων ἦν. ἔσχε δὲ καὶ Δαμάγητον υἱὸν πρεσβύτατον τῶν 
παίδων τετράπηχυν τὸ μέγεϑος. τοῦ πατρὸς ἐλάττονα εἶ 
δακτύλων. ἔσχε δὲ καὶ ἄλλον ἀδελφὸν 4xovoliaov, ϑυγα- 

2 ἀκατάληκτον om. D δ τρίμετρον V: δίμετρον À ἢ κατα- 
ληκτικόν ΕΡΙ) καταληκτικὸν πενθημιμερές Α: ἀκατάληκτον DO 

4 καὶ ἡ ἐπωδὴ x. ιγ΄ Ὁ || κώλων À: x. ἐστὶ EQ ὅ ἰωνι- 
κὸν ADE: προσοδιακὸν Q || δίμετρον E || κατα. --- 6 τροχαΐκήν om. 
Q || καταληκτικὸν AE: ἀκατάληκτον D || &zàó τροχαϊκῆς om. A || 
ἀπὸ — τροχαϊκήν hic om. D || rooxotxsüv E: τροχαϊκόν AD (vid. 
infra) 6 post ἀκατάληκτον add. ἀπὸ τροχαικοῦ sig τροχαικὸν 
ἀναπαιστικὸν μονόμετρον D — "1 τρίμετρον V: δίμετρον A || &xo- 
τάληκτον (|| προσοδιακὸν] ἀνακλώμενον zo. D || δίμετρον DO: 
volusvoov AE 9. περίοδος À: περιοδικὸν V 10 τροχ. δίμ. 
καταληκτικόν A τροχαῖος δίμετρος ἀκατάληκτος DE τροχαῖος δί- 
μετρον ἀκατ--τον 11 ἴαμβος ἕλεγος A ἰαμέλεγος E 18 (col. 
Lx) ἀκατάληκτον ΕῸ — 168qq. cfr. Paus. VI 7: Υ 6,838. 20 lac. 
indicavi | ε΄ ego: γ΄ ἦσαν 21 δακτυλ(ικῶν) || ἦν. ἔσχε ego: 
ἠνέωχε | δαμάχη τὸν V — 28 υἱὸν scrib. pro ἀδελφὸν 

zem MAT € m m m  ... 
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τέρων δὲ υἱοὺς Εὐκλέα Καλλιάνακτος καὶ Πεισίρροδον. 
οὗτοι δὲ πολλὰς νίκας ἐκ τῶν Ὀλυμπίων ἔσχον, (ἔσχονν δὲ 
καὶ ἐκ Πυϑίων .... δὲ ἔφη ὅτι παῖδες τούτου διαφόρους 
ἀγῶνας νικήσαντες καὶ περιβαλόντες τὸν Διαγόραν ἐξῆλθον 

5 μακαριξόμενοι, ἀφ᾽ οὗ Ἡρακλῆς συνέϑηκε τὸν ἀγῶνα, μη- 
δενί πω τοιαῦτα συμβῆναι ὥστε καὶ τὸν πατέρα καὶ τοὺς 
υἱοὺς Ὀλυμπιονίκας γενέσθαι. ἡ ϑυγάτηρ δὲ τούτου ἦλϑεν 
εἰς τὰ Ὀλύμπια" ἢ ὄνομα Καλλιπάτειρα. ἐκωλύετο δὲ ὑπὸ 
τῶν  λλανοδικῶν γυνὴ οὖσα ϑεωρῆσαι τὰ Ὀλύμπια. ἡ δὲ 

10 οὐχ ὁμοία ἔφη εἶναι ταῖς ἄλλαις γυναιξίν" ἔχειν γὰρ καὶ 
τὸν πατέρα Διαγόραν καὶ τοὺς τρεῖς ἀδελφοὺς Ὀλυμπιονί- 
xoc, 4αμάγητον, Δωριέα, Axovollaov, καὶ πέμπτον ἀδελφῆς 
παῖδα Εὐκλέα καὶ αὐτῆς υἱὸν Πεισίρροδον,. καὶ τούτων 
εἰκόνας εἶναι ἐν Ὀλυμπίαᾳ. οἱ “Ἑλλανοδίκαι δὲ ἡσϑέντες 

16 συνεχώρησαν αὐτῇ ϑεωρεῖν. 
e. προοέμιον. ὃ Διαγόρας υἱὸς μὲν ἦν Δαμαγήτου BCDEQ 

τοῦ Ῥοδίου᾽ περὶ δὲ τούτου τοῦ͵ Διαγόρου ἱστόρηται τοι- 
| αῦφα; κατὰ γὰρ τὴν Ὀλυμπίαν ἕστηκεν ὃ Διαγόρας μετὰ 

τὴν Δυσάνδρου εἰκόνα, πηχῶν τεσσάρων δακτύλων πέντε, 
80 τὴν δεξιὰν ἀνατείνων χεῖρα. τὴν δὲ ἀριστερὰν εἰς ξαυ- 

τὸν ἐπικλίνων. μετὰ δὲ τοῦτον ἴσταται καὶ ὁ 4αμάγη- 
τος ὃ πρεσβύτερος τῶν παίδων αὐτοῦ, ὃς ἦν καὶ ὁμώ- 
νυμὸς τῷ πάππῳ, παγκράτιον προβεβλημένος. καὶ αὐτὸς 
πηχῶν τεσσάρων, ἐλάττων δὲ τοῦ πατρὸς δακτύλων τεσσάρων. 

1---1ὅ Paus.6,6,7sq.  17— p.199,1 Tzetzes Chil.1594—618 

1 Ἑὐκλέα Καλλιάνακτος ego (V, Paus.): εὐκλεέστατον καλλι- 
&voxvo || Πεισίρροδον b (Paus.): Πεισίρροϑον 2.8 (ἔσχονν δὲ 
καὶ ego: δέκα 8 lac. indicavi, δὲ ἔφη scripsi cum Red.: δὲ 
ὅ φησιν A|| τούτου διαφόρους] τοῦ 4ιαγόρου 4 περιλαβόν- 
τες Schroeder [|.4ιαγόραν ego: ἀδελφὸν ὅ ἀφ’ οὗ {δ᾽ » Ho.? 

" δὲ ego: καὶ 8 Καλλιπάτρει:Ἡ V. 10 ὁμοίως A || ἔχειν 
ego: ἔσχε 12 Ζαμάτητον || Zooéo: V || πέμπτον ὁσο: ε΄ 18 παῖδα 
ego: παῖδας | Εὐκλεᾶ || Πεισίρροϑον: cfr. 1 14 ᾿Ἑλλανοδίκαι 

ego: iov αἱ l| ἡττηϑέντες Schroeder ft. recte 16 προοίμιον 
B»5: φιάλαν ὡς εἶ τις CDEQ |] ὁ Διαγ. οὗτος v || zvueyévov E 

17 Διαγόρα θ 18 Ὀλυμπιάδα: Beck. 22 ἦν om. E. 28 αὖ- 
τὸν Ε 24 ἐλάττω DE || τοῦ πατρὸς om. D || &axc. πέντε b (ex A) 
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ἐχόμενος δὲ τούτων ἕστηκε Δωριεὺς ἀδελφὸς πύκτης καὶ 
αὐτὸς προβεβλημένος. τρίτος δὲ μετ᾽ ἐκεῖνον ᾿Δκουσίλαος, 

᾿ τῇ μὲν ἀριστερᾷ ἱμάντα ἔχων πυκτικὸν, τὴν δὲ δεξιὰν ὥσπερ 
πρὸς εὐχὴν ἀνατείνων. καὶ οὗτοι μὲν οἱ τοῦ νικηφόρου 

BDEQ παῖδες ἐν στήλαις ἴστανται σὺν τῷ πατρί" | uev! ἐκείνους 5 
δὲ καὶ ϑυγατέρων αὐτοῦ νικηφόροι υἱοὶ δύο, Εὔκλων πυγμῇ 
νικήσας ἄνδρας καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον Πεισίρροδος. xol λέγεται 
κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν νικήσαντας τοὺς παῖδας κατὰ τὴν αὖ- 

BCDEQ τὴν ἡμέραν τῷ πατρί, | περιβαλόντας [οὖν] τὸν 4Διαγόραν 
περιιέναι τὸ στάδιον μακαριξζομένους ὑπὸ τῶν ᾿Ἑλλήνων. 10 
χρόνῳ δὲ ὕστερόν φασι καὶ τὴν τούτου ϑυγατέρα "Aowto- 
πάτειραν ἐλϑεῖν εἰς τὴν Ὀλυμπίαν καὶ αἰτεῖν παρὰ τῶν 
λλανοδικῶν ἐπιτρέψαι τὴν ϑέαν αὐτῇ τοὺς δὲ κωλύειν 
φάσκοντας κατὰ νόμον γυναῖκα μὴ ϑεωρεῖν τὸν γυμνικὸν 
ἀγῶνα. τὴν δὲ φῆσαι πρὸς αὐτοὺς οὐκ ἴσην εἶναι ταῖς 15 
ἄλλαις γυναιξὶν, ἀλλὰ φέρειν πλέον τι, ταῖς προγονικαῖς 
ἀρεταῖς ἐπερειδομένην, καὶ δεῖξαι τάς re τοῦ πατρὸς καὶ 
τῶν ἀδελφῶν στήλας᾽ καὶ οὕτω νικηϑέντας τοὺς Ἑλλανο- 
δίκας ἐπιχωρῆσαι καὶ συνήϑειαν νόμου διαλῦσαι καὶ τῇ 

11— p. 199, 2 Aesch. epist. 4, 5. Ael, v. h. 10,1. Val. Max. 8, 
15 ext. 4. Gell. N. A. 8, 15 

1 ἐρχόμενος E | τούτου ἢ || Δωριεὺς Beck ex Paus.: Ζιώ- 
ρευς ΒΟ 0 (Tzetzes) zfioosvg E || πύκτην C*; ante πύκτης dist. ἢ; 
cfr. Paus. 6, 7,1 2 "4yqolàmog EO. 83 πυκνὸν DO (πυκτικὸν 
Q75)| τῇ et δεξι!Ἡ E 8.4 ὡς πρὸς προσευχὴν Bv || οὗτοι] ὅτι E 

6 ἐκεῖνον Ὁ 6 δὲ om. Β ] νικηφόρων ΕΡὸ  Εὐκλῆς b (ex 
A et Paus) 7 ἄνδρας ego (ἐν ἀνδράσιν Paus): ἄνδρωνα BDO 
ἄνδρωνον E | Πεισιρρόϑιος V Tzetzes: cfr. 197,1 || λέγεται b: 
λελεγέτης BD Tzetzes λελελέτ(ης) οὐ -γέτ(ης) E λελεγέτιος 0; 
ignorat Paus. ἐν τῇ Ἄλτει Beck. 8. Ὀλυμπίαν ἢ: Ὀλυμπιάδα V 
(τὴν .... Ὀλυμπιάδα Beck) || νικήσαντες: ἢ {τοὺς παῖδας om. B 

9 περιβαλόντας scripsi cum Α: περιλαβόντας BCDQ περι- 
λαβόντες E παραλαβόντας Beck || οὖν seclusi (defendebat b) 

10 μακαριξόμενοι D 11 φησι E || post καὶ lac. E 
11.12 Καλλιπάτειραν b (ex A et Paus. 5, 6, 7) 17 ἐπερειδο- 
μένην om. D | τὰς] τὴν EO! 19 ἐπιχειρῆσαι: ἢ (συγχωρῆσαι À 
ἐνδοὺς Tzetzes) | συνήϑειαν νόμου BOO συνήϑους νόμου E: 
συνήθη νόμον CD 
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Apisronerelqg τὴν ϑέαν ἐπιτρέψαι. καὶ τὰ μὲν περὶ αὐτῶν 
τοσαῦτα. ἱστόρηται δὲ ὁ Διαγόρας Ἑρμοῦ παῖς γεγενῆσϑαι. 
φασὶ γὰρ αὐτοῦ τὴν μητέρα εἰς ἀγρόν που πορευομένην, 
εἶτα καύματος σφοδροῦ ἐπισχόντος ἐπικλυϑῆναί τινι "Eguolo 

5 τεμένει; καὶ οὕτω τὸν ϑεὸν αὐτῇ ϑυνελϑεῖν, | τὸν δὲ Δια- BCEQ 
γόραν οὕτω τεκεῖν αὐτήν᾽ ὃς πρῶτος ἀφ᾽ Ἡρακλέος λέγεται 
τοιοῦτος γενέσϑαι.  p.195,15—14 C 5DE 80 

1a. φιάλαν ὡς εἴ τις: ὡς εἴ τις φιάλην πάγχρυσον ABDEQ 
ἀπὸ πλουσίας χειρὸς λαβὼν πεπληρωμένην οἴνου δωρήσεται 

10 ἀκμαίῳ νυμφίῳ, ἅμα τὸν οἶνον προπίνων καὶ αὐτὴν τὴν 
φιάλην δωρούμενος, οὖσαν κεφάλαιον τῶν τοῦ πλούτου κτη- 
μάτων διὰ τὸ αὐτὴν χρυσῆν εἶναι" | ἀπὸ τῶν οἴκων δὲ τοῦ ABEQ 
πενθεροῦ δεξάμενος εἰς τὰ ξαυτοῦ φέρει οἰκήματα ἐχαρί- 
σατο δὲ τοῦ τε συμποσίου διὰ τοῦ δώρου τὴν ὀφειλομένην 

15 χάριν ἀποσώσας καὶ τὴν ἑαυτοῦ συγγένειαν τὴν πρὸς τὸν 
νεανίαν τιμήσας"  ἔϑηκε δὲ αὐτὸν ζηλωτὸν ἕνεκεν τῆς ὁμο- ABDEQ 
φροσύνης πρὸς τὴν τοῦ δωρησαμένου ϑυγατέρα. 5B 8500. 13E 

b. ὥσπερ οὖν ὃ πενϑερὸς δωρεῖται τῷ νεανίᾳ τὴν φιά- AB(C)DEQ 
λην οἴνου πεπληρωμένην, κἀγὼ τὸ ἄκρατον τὸ ἐκ Μουσῶν 

30 ὑπάρχον μοι νέκταρ, ὃ ἐκ τῆς ἐμαυτοῦ διανοίας ἔκαρπω- 
σάμην, | παρέχων τοῖς νικηταῖς ἀνδράσιν, ἱλαροὺς αὐτοὺς AB(C)EQ 
καὶ εὐχαρίστους ἀποτελῶ. 4A i3PB(C)DE 1580 

A αὐτῆς Ὁ 2 δὲ] δὲ καὶ (C)E | ΡΞ B 8 φησὶ Ε 
4 κάματος B || ἐπικληϑῆναι DE 6θ ἐφ᾽ 8 1] om. D ἄλ- 
Aog EQ || post 1. τὸ (δὲ) σαφὲς οὕτως bre add. V || ὡς À: ὥσ- 
zso V 88 olvov AQ: οἴνῳ 11 οὖσαν adno A: τίμιον 
καὶ ἄκρον οὖσαν V 12 διὰ — εἶναι om. V || δὲ om. V 
18 δεξάμενος om. V | φέρει À: dir v 14 δὲ τοῦ τὸ À: 
εἶπε 5 V ! vivo (/// A ras. dou» om. À || cj» πρὸς 
ego: τί πρὸ € À πρὸς 16 post da σας add. τὴν δὲ φιάλην 
(τῶν δὲ φίλων BP*) κατὰ τὸ συμπόσιον παρόντων V | δὲ ADEO: 
om. B | ξηλωτὴν Α ξηλωτὸν καὶ ἐπίδοξον (-σημον Q) V || ἕνεκεν 
ADO: £vexs Β ἕνεκα E 16.17 óuógoov(og) À [| πρὸς Α: ἣν 
(ἧς BO) ἔχει ὁ νεανίας zxoóg V 18 τὸ δὲ σαφὲς praem. V, 
om. οὖν 19 οἴνου] supra ov vo B ἢ κἀγὼ Α: οὕτω καὶ ἐγὼν i 
ἄκρατον À: αὐτόματον καὶ ἄκρατον V | Μουσῶν AB: τῶν M. 
20 gor om. E| ἑαυτοῦ AQ — ?1 παρέχ ων CEO: παρέχω ABO | 
post ἀνδράσιν add. νικητὰς δὲ τοὺς is Ὀλυμπίᾳ (λέγει add. Qv) 
καὶ ἐν llvQot V 22 ἀποτελῶν À 
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A 88. παγχλάξοισαν: ἀντὶ τοῦ πληϑύνουσαν. Ὁ. &v- 
δον δὲ ὅτι ἔσω τῆς φιάλης ἔχεται ὃ οἶνος. | c. ἀμπέλου 
δρόσῳ: ἤγουν τῷ οἴνῳ. 6 

Beo 3d καχλάξοισαν: ἀντὶ τοῦ πεπληρωμένην᾽ πρὸς ὃ τὸ 
σημεῖον. Ἵ 

A 4. δωρήσεται: οὐ “μόνον προπίνων, ἀλλὰ καὶ τὴν φιά- 
λην χαρίσεται χρυσῆν οὖσαν. δηλοῖ γὰρ τὸ δωρεῖσθαι, ὡς 
καὶ ᾿Δνακρέων (fr. 66?)' ὡς καὶ προπίνων χρηστὰς φιάλου. 
καὶ Δημοσθένης (18, 296) τοὺς προδιδόντας τὴν πα- 
τρίδα.. 10 

BCDEQ 5a. RT προπίνειν ἐστὶ κυρίως τὸ ἅμα τῷ 
πράματι τὸ ἀγγεῖον. χαρίξεσϑαι. "Ἀνακρέων (fr. 66)᾽ ἀλλὰ 
πρόπινε δαδινοὺς ὦ φίλε μηρούς" ἀντὶ τοῦ χαρίξου. καὶ 
Δημοσϑένης (18, 296) τοὺς προδιδόντας τὰς πατρίδας τοῖς 

0 ἐχϑροῖς προπίνειν ἔφη τοῖς ἐχϑροῖς. sE — b. ἄλλως" τινὲς 15 
προπέμπων λέγουσι, τὸ δὲ προπίνων παλαιὸν σφάλμα φασὶ 

9 τῶν γραψάντων. e. νεανίᾳ δὲ γαμβρῷ, τῷ ἀκμαίῳ νυμφίῳ" 
γαμβρὸν γὰρ κυρίως vàv- νυμφίον λέγουσι δηλονότι. 

A 68. οἴκοϑεν: διὰ γὰρ τὴν οἰκειότητα αἱ οἰκίαι κοιναί 
εἰσι τοῦ πενθεροῦ καὶ τοῦ γαμβροῦ. 10 20 

BCDEQ 6b. πάγχρυσον κορυφάν: τὸ μὲν πάγχρυσον ὡς 
πρὸς τὴν φιάλην, ἵν᾽ E ἡ φιάλη ὕλη χρυσῆ. ὁ. τὸ δὲ 
κορυφὰν κτεάνων, ὅτι ἀξιοπρεπέστερος τῶν τοῦ πλούτου 
χρημάτων ὁ χρυσός. κορυφὰν οὖν τὸ κεφάλαιον καὶ ἄκρον 
ἀκουστέον. 1*DEQ d. ἐξ Ὁμήρου τοῦτο παρέξεται φάσκον- 25 
TOg' τῷ κτέρας οὐδὲν ὅμοιον (Κ 216 cl. £) 285). 

11 Eust. Od. 1732, 88: ἦν, φασι, κυρίως προπίνειν τὸ πρὸ 
ἑαυτοῦ διδόναι τινὶ πίνειν" ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὸ ποτήριον ἀπο- 
χαρίξεσθϑάι. (Suid. προπίνειν ) [14 Suid. Phot. προπίνει. 
18 EM 390, 89 

4 ἀντὶ τοῦ et πρὸς — b σημεῖον om. Β 9.10 πατρίαν: V. 
Lac indicavi 11]. om. D || κυρίως ἐστὶ CDO 18 πρότεινε B 
τρόπινε (-e ex corr. C*; -ev? C C0 | tirieose D NU C μοιρούς 0 

16 τοῖς ἐχϑροῖς (alt.) om. v (hab. S 16 προπίνων 
Q^: προπίνειν Ὁ προτείνων ΘΖ 18 δηϊονότι, QU: δηλοῦν b 
19 oixoO(sv) 21 l. B: om. CD πάγχρυσον EQ 28 xoQv- 
φὴν CE | τοῦ om. E 2424 κορυφὴν CD — 26 παρείληπται 
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8a. συμποσίου ve χάριν: ἀντὶ τοῦ τῶν ἐν τῷ συμ- BCDEQ 
ποσίῳ. Ὁ. ὅπως καὶ δόξῃ χαριστικός τις εἶναι παρὰ τοῖς ΒΌΕΟ 
πίνουσιν. ᾿ 

80. κᾶδός vt τὴν κατ᾽ ἐπιγαμίαν οἰκειότητα τιμῶν A 
δ τῷ δώρῳ τῆς χρυσῆς φιάλης. ἔνϑεν καὶ κηδεστής. 531 

8d. κᾶδός vs τιμάσας ξόν: τὸ κῆδος. τὴν συγγέ- BCDEQ 
γνειαν᾽ ἔοικε γὰρ ὁ δωρούμενος πατὴρ εἶναι τῆς γαμηϑείσης 
τῷ νεανίᾳ νύμφης. 6Ε | 

10a. ξαλωτόν: ζηλωτὸν ἐκεῖνον αὐτοῖς ἐποίησεν ἕνεκεν A 
10 τῆς ὁμοφροσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν σύνευνον. διὰ γὰρ αὐτὸ 

τοῦτο δηλονότι παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐτιμᾶτο. Ὁ. προσ- 
ληπτέον δὲ εἰς τὸν πλήρη λόγον τὴν ἕνεκα, ἵν᾽ q^ φίλων 
δὲ παρόντων ἐποίησεν αὐτὸν ξηλωτὸν ἕνεκα τῆς ὁμόφρονος 
εὐνῆς. 15 

15 — 12a. καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν: αὐτόχυτον καὶ ἄκρα- BCDEQ 
τον. 1PBCDEQ — b. νέχταρ τὸ ποίημα sime: Μοισᾶν δὲ δό- BCDE 
σιν, τὴν μουσικὴν καὶ τοὺς ὕμνους. c. ἰλάσκομαι, 
ἱλαροὺς ποιῶξ ἃ. καρπὸν φρενός: τὴν ποίησιν καὶ τὴν BDEQ 
ἐπίνοιαν τῶν ποιημάτων καρπὸν εἶπε φρενός. 

s: 129. νέκταρ χυτόν: καὶ ἐγὼ τὴν τῶν Μουσῶν δόσιν, A 
ἥτις ἐστὶ νέκταρ χυτὸν καὶ αὐτὸ ἄκρατον οὐ γὰρ ἐπιδέεται 
τοῦτο συγκράσεως, ὥσπερ olvog χωρὶς ὕδατος"... .. 8 

15. ἱλάσκομαι: ἵλαροὺς ποιῶ τοὺς τὸν ὕμνον λαμ- ἢ 
βάνοντας ικηφόρους, ὡς ὁ προπίνων πενϑερὸς τῷ γαμ- 

36 βρῷ τὴν φιάλην καὶ δωρούμενος λαμπρὸν κατασκευάξει τὸν 
λαμβάνοντα καὶ γεγηϑότα. 19 

17a. ὁ δ᾽ ὄλβιος: οὗτος δέ ἐστιν εὐδαίμων, ὃν ἀγα- BCDEQ 

4 EM 509, 51 

1 τὸ χάριν B: om. τῶν om. BD || τῷ om. BCDEv (hab. 
6000), 1.2 ποσῳ E 2 καὶ δόξῃ CEG: δόξῃ καὶ Bv 
6 1. B: x&óog δὲ Ὁ κᾶδος EG om. C, add. καὶ τιμήσῃ || τὴν B: 
καὶ τὴν 8 νύμφης] τῆς ». EQ 10 αὐτ(οῦ) τὴν ego: τὸν 

11 δῆλον ὅτε 18 ἕνεκα ego: εἶναι 14 εὐνᾶς 1 αὐτό- 
φυτον Fühse syll. p. 42:8 16 νέκταρ --- εἶπα om. D 17 ἱλα- 
σκομαι] ἷλ. (δὲ) ἀντὶ τοῦ CD 19 νοημάτων E ἢ καρπὸν εἶπε 
φρενός DEO: εἶπεν BO om. ν 27 δὲ om. CD 
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ϑὴ δόξα καὶ φήμη κατέχει. Ὁ. ἤτοι γνωμικῶς" ἢ ἰδίως» 
ὃν ἂν εὐφημήσω. | 

A 17e. ὄλβιος: καϑόλου πᾶς ὁ καλῶς ἀκούων ὕλβιός 
ἐστιν ....... φῆμαι ἀγαϑαὶ κατέχουσιν ἐκ τῶν ἐμῶν 
ποιημάτων, οἷον τὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ μνησϑέντα. 13 δ 

A 19a. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον: τὸ ἑξῆς" ἄλλοτ᾽ ἄλλον ἡ Χάρις 
ἐποπτεύει. [τὸν] κομίξονται τῶν κακοπαϑειῶν τὴν χάριν 
οἵ ὑμνηϑέντες. Ὁ. δύναται δὲ καὶ ἡ χάρις ἐποπτεύειν 
ἅμα μὲν ἁδυμελεῖ φόρμιγγι παμφώνων τε ἐν ἕντεσιν αὐλῶν 
ὅπερ νικῶσι τοῖς νικηφόροις συμβαίνει ποιεῖν. ὁ. περι- 10 
φραστικῶς εἶπε τοὺς αὐλοὺς ἔντεα παρὰ τὸ ἔσω τὴν φω- 
νὴν ἔχειν. | 

B()DEQ 19d. ἄλλοτε δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει χάρις: ᾿Αρίσταρχος 
χάριν ἀκούει τὴν τῆς εὐδαιμονίας᾽ βέλτιον δὲ τὴν τῶν 
ποιημάτων. 6. ξωϑάλμιος δὲ, ἡ ϑάλλειν αὐτοὺς ποι- 15 
οὔσα καὶ οἷονεὶ ζῆν διαπαντὸς μνημονενομένους. 

BcDEQ 191. ἄλλως" ἐποπτεύει χάρις: ἡ τῶν ποιημάτων ἡδονή. 
g. ὁ δὲ νοῦς [ἄλλοτε ἃ᾽ ἄλλον ἡ ξωϑάλμιος χάρις, ἡ τῆς 

νίκης.] καταλαμβάνει δὲ καὶ ἐποπτεύει ἡ χάρις τοὺς νικη- 
φόρους σύν τε κιϑάρᾳ καὶ αὐλοῖς ποικίλως φϑεγγομένοις. 30 

h. ξωϑάλμιος ἀντὶ τοῦ ξῶσα καὶ ϑάλλουσα. 

16 Hes. ξωϑαλμιον. ---- Eust. de vita Pind, p, 12, 10 Ab.: 
ξωϑάλμιον χάριν, καϑ'᾽ ἣν ξῶν τις θάλλει 

8 ft. (15 καϑόλου 4 (ὮΣ in lac. suppl. b || φημαὶ 
5 τὸν et μνησϑέντα ego: τῶν et μνησϑέντων 7 ἐποπτεύοι: 
ego | τὸν seclusi || κομέξοντα : ego  κακοπαϑῶν: ego 8 καὶ 
(obvog: 5? οὐ ἐποπτεύειν 18—16 χάρις ξωοφϑάλμιος: ἡ τῆς 
víixng: ἡ ϑάλλειν — μνημονευομένη. Ao. δὲ χάριν τὴν τῆς εὖ- 
δαιμονίας ἀκούει C; cfr. ad. 18 18 ἐποπτεύει χάρις om. BD 

14 τὴν τῆς εὐδαιμονίας C τῆς εὐδαιμονίας DEG b: τὴν εὐ- 
δαιμονίαν Bv || τὴν ben om. DE 15 αὐτὸν &n αὐτοὺς B incert. 

16 μνημονευομένη CD 17 ἄλλως om. B | Ll. BEO: z«- 
eig €D || 7] χάρις ἡ EQ 18 ἄλλοτε --- 19 νίκης seclusi C se- 
cutus (cfr. ad 18 —106) 18 ἄλλον] ἄλλων D ἄλλω E || ἡ τῆς 
νίκης χάρις (om. ἡ ξωϑ.) Ὁ ἡ ξωϑ'. ἡ τῆς νίκης ydo V , 19 δὲ 
om. Βῦν || καὶ om. Q | ἡ χάρις om. Ch 20 αὐλοῖς] αὐλοῖς 
καὶ σὺν αὐλοῖς Ἐ || ποικίλοις Ε 
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22. ἔντεσιν αὐλῶν: περιφραστικῶς τοῖς αὐλοῖς, oc BCDEQ 
ἔντεα εἶπε παρὰ τὸ ἐντὸς ἔχειν τὴν φωνήν. 

288. καὶ νῦν óm ἀμφοτέρων: μετὰ αὐλῶν καὶ BCDEQ 
λύρας. — b. ἡ δὲ ὑπό ἀντὶ τῆς μετά" καὶ Ὅμηρος (Σ 492)" 

.& δαΐδων ὑπὸ λαμπομενάων. 6. κατῆλθον οὖν ἀπὸ Θήβης BcDQ 
εἰς τὴν “Ῥόδον, εἰς τὴν τοῦ νικηφόρου πατρίδα. 

248. τὰν ποντίαν: διὰ τὸ εἷναι αὐτὴν νῆσον, διὰ A 
τοῦτο ποντίαν εἶπε. Ὁ. κατέβαν δὲ, κατῆλθον ἀπὸ Θή- 
βης ἐπὶ τὴν Ῥόδον, ὑμνῶν αὐτὴν μετὰ αὐλῶν καὶ κυϑάρας. 

10 94 ς. τὰν ποντίαν ὑμνέων παῖδ᾽ ᾿ἀφροδίτας: σύν- BCDEQ 
ηϑὲες τῷ Πινδάρῳ τὰ τῶν Νηρηίδων ὀνόματα κατὰ τῶν 
πόλεων τῶν ὁμωνύμως λεγομένων τάττειν, καὶ τοὔμπαλιν᾽ 
ἔστι δὲ ὅτε καὶ συμπλέκειν, ὥσπερ καὶ νῦν. {παῖδαν Agpo- 
δίτης μὲν yàg λέγει τὴν ἡρωίδα ὅτι δὲ ποντίαν ὀνομάζει. 

16 τὴν νῆσον βούλεται δηλοῦν. ἐὰν δὲ γράφηται παῖδα Au- 
φιτρίτης, ὡς ᾿Αἀμφιτρίτης αὐτῆς καὶ Ποσειδῶνος οὔσης 
τῆς Ῥόδου ϑυγατρός. κατὰ δὲ ταύτην τὴν γραφὴν τὸ 
ποντέα οὐκέτι ἐπὶ τῆς νήσου ϑετέον, | ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ᾿άμφι- BCEQ 
τρίτης καὶ γὰρ αὕτη ἐνάλιος δαίμων. ἃ. ᾿“σκληπιάδης 

80 δέ φησι γενεαλογεῖσϑαει τὴν Ῥόδον ᾿ΑΔφροδίτης καὶ Ἡλίου" 
τὸν γὰρ Ἥλιον αὐτῆς ἐρασϑῆναι καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νήσῳ 
μιγῆναι. 

24e. ἄλλως" ποντίαν παῖδ᾽ ᾿Δφροδίτας: τὴν Ῥόδον. BCcDEQ 
διὰ τὸ εἶναι δὲ νῆσον ποντίαν εἶπεν. 6. οὐχ ὥς τινες 

1 cfr. EM 8465, 17 4 sch. À Z 492 

' 1 τῶν αὐλῶν Cv τοῦ αὐλοῦ Q 4 δὲ om. D || x«l om. 
DEQ — 6 ϑαίδ᾽ DE || sch. 28c κατέβαν praem. C (ctr. 8) 
6 εἰς óm. Ὁ} 7 ποτίαν 8 ποτίαν A** 9 ὑμνεῖν 
10 1l. BE: óuv. x. "4. Ο τὰν zx. 9. D τὰν x. Q 12 τ} 
π. καὶ E | ὁμωνύμων CDE 18 συμπλέκειν Β: συμπλέκουσιν 
παῖδα addidi 18.14 Ἀφροδίτην BCO 14 μὲν γὰρ BEO: 
δὲ CD 16 δὲ om. B  γράφηταε BCDE: γράφῃ τὴν 00v 

15. 16 zfugirolrnc (pr)) Ἀφροδίτης DO*^ 16 καὶ om. E 
18. 19 Ἀφροδίτης E 20 Auguroirns ἂν 21 ἐν om. CE 
22 συμμιγῆναι Bv 23 παῖδ᾽ ἄφρ. om. CDOv 24 δὲ om. 
B(O)v |-zovriev εἶπεν om. ὃν 
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ἠβουλήϑησαν, ἐξ 'HAov καὶ ᾿Αφροδίτης τὴν νύμφην γε- 
γενῆσϑαι" ἐναντίον γὰρ τὸ ἐπαγόμενον ᾿Δελίοιό τε νύμφαν" 
ἀλλ᾽ ἀκουστέον τὴν Ῥόδον ᾿ἀφροδίτης παῖδα διὰ τὸ ἀνθηρὸν 
καὶ χαριέστατον, νύμφην δὲ “Ηλίου. λέγεται γὰρ ϑεασάμενος 
τὴν νύμφην καὶ ἐρασϑεὶς, εἶτα ἁρπάσας ἐν τῇ ὁμωνύμῳ 
νήσῳ συγγενέσθαι" ἵνα τὸ μὲν ποντίαν παῖδ᾽ ᾿ἀφροδίτας 
ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς νήσου λάβωμεν, τὸ δὲ ᾿Δελίοιό τε νύμφαν 
ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἡρωίδος ἀκούσωμεν. 

24. παῖδ᾽ ᾿ἀφροδίτης εἶπε τὴν Ῥόδον διὰ τὸ κάλλος 

5 

τῆς νήσουι Ἡρόφιλος δὲ Ποσειδῶνος καὶ qoodírgg τὴν 10 
“Ῥόδον εἷναί φησι, ᾿Επιμένιδης (91 1v, 404) δὲ αὐτὴν Ὠκεα- 
νοῦ γενεαλογεῖ᾽ ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὠνομάσϑαι. τινὲς δὲ 
αὐτήν φασι πληϑῆναι οὕτω διὰ τὸ σπουδαῖα ἔχειν ῥόδα" 
of δὲ διὰ τὸ δοώδη εἶναι τὰ περὶ αὐτήν. 

24g. ἄλλως" ὅτι ᾿Δφροδίτης φησὶ γενέσϑαι Ῥόδον ϑυ- 15 
γατέρα, ἀφ᾽ ἧς κληϑῆναι τὴν νῆσον, "HMov δὲ νύμφην. 
h. Ἡλίου καὶ Ῥόδης ἐγένοντο παῖδες ἑπτὰ καὶ ϑυγάτηρ 
᾿Ἠλεκτρυώνη. 3650 

25. ᾿ἀφροδίτας: Ποσειδῶνος καὶ ᾿ἀφροδίτης ᾿Ηρόδωρος 
γενεαλογεῖ παρ᾽ Ἡροφίλῳ, οἱ δὲ Ποσειδῶνος καὶ ᾿ἀμφιτρίτης. 20 
of δὲ ὅτι εὐπρεπὴς ἡ Ῥόδος διὰ τὸ κάλλος. 

26. ᾿Δελίοιό τε: Ἥλιος ἰδὼν αὐτὴν ἥρπασε καὶ ἐμίγη 
αὐτῇ ἐν τῇ ἀπ᾽ αὐτῆς πληϑείσῃ Ῥόδῳ. 1 

2718. εὐθυμάχαν: ἤτοι μὴ ἐπιστρεφόμενον ἐν τῷ 

14 EM 705,5 20 Apollod. 1, 4, 6 

1 ἐβουλ. D*^EQ | ἐξ om. Bv || τὴν om. BE νύμφην] νῆ- 
cov E παῖδα Beck 1.9 γεγεννῆσθαι E'V 4 νύμφη 
6 συγγενέσϑαι BC: συγγεγονέναι DE — 8 ἀκούσωμεν — 10 νή- 
cov om. v 9 ἄλλως praem. 60) παῖδ᾽ Ἀφροδίτας '"Póóov 
praem. E || εἶπε ΒΟ ὨΕ(Β): τῆς περ 10 Ἡρόφιλος --- 11 εἷ- 
va. om. C 10. 11 (τὴν) 'Pódov. εἶναί φησι EQ: εἶπε τὴν "P. 
εἶναι BV 11 αὐτὴν om. V 18 αὐτήν om. Bv 14 ῥοώδη 
Β: ῥοδώδη 16 ἄλλως" ὅτι EO 0: om. B ἄλλως v || φησὶ ego: 
φασ 17 Ῥόδης B'EOQ: 'Póóov Β'ν. Cfr. Apollod. 1, 4, 6. 
Diod. 5, 56, ὅ. Tz. ad Lyc. 928. Wilamowitz Herm. 14, 467 sqq. 

18 ᾿Ηλεκτρυώνη (E)OO: '"Hisxrovóv Bv ᾿Δ4λεκτρώνα inscr. 
Dittenb. gyll.' 357 20 'HoogíAov: ego 24 εὐάμαχον 
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πυκτεύειν, ἢ ἐπ᾽ εὐθείας ἐρχόμενον ἐν uáym. ^ b. τὸ δὲ 
πελώριον οὐκ ἀργῶς, ἀλλ᾽ ἐπεὶ τετράπηχυς ἦν καὶ ε΄ δακ- 
τύλων. 

27 c. εὐθυμάχαν δὲ τὸν ἐξ εὐθείας ἀγωνιζόμενον. 3650 Βεῖρ 
6 28a. πελώριον ἄνδρα: οὐ παρὰ τὸ παρατυγχάνον BCDEQ 
ἐνεγκωμίασε τὸν ἄνδρα “Ζιαγόραν, ἀλλὰ συμφώνως τοῖς προ- 
τέροις οἷς ἐξηγησάμεϑα περὶ αὐτοῦ, ὅτι τεσσάρων πηχῶν καὶ 
πέντε δακτύλων ὃ Διαγόρας. sx BE 310 

28b. (πελώριον:) τεσσάρων γὰρ ἦν πηχῶν. Βεὶ 
19 286. παρ᾽ ᾿Δλφειῷ: ἤγουν ἐν Ὀλυμπίᾳ. Βεὶρ 

80. (ἄποινα:) ἀντίδωρα. pe! 
912. (xol παρὰ Κασταλίᾳ:» οὐ μόνον yàg Ὀλύμπια A 

ἐνίκησεν, ἀλλὰ καὶ Πύϑια' Κασταλία γὰρ κρήνη ἐν Πυϑοῖ. 
b. παρὰ Κασταλίᾳ: ὡς xol Πύϑια νικήσαντος τοῦ 

15 Διαγόρου. 
81 6. παρὰ Κασταλίᾳ: ἐνίκησε γὰρ καὶ Πύϑια᾽ ἡ δὲ BCDEQ 

Κασταλία κρήνη ἐν Πυϑῶνι. πρὸς δὲ τοῦτο κοινῶς συναπ- 
τέον τὸ στεφανωσάμενον, παρά τε Apri καὶ Κασταλίᾳ. 
86Β 825000 84Ε 

30 82 ἃ. (Δαμάγητον:) τὸν τοῦ 4ιαγόρουν πατέρα. A 
b. (&dóvva) δίκα: ἀντὶ τοῦ δίκαιον ὄντα. 

820. πατέρα τε Δαμάγητον ἁδόντα δίκα: ἀρέ- BCDEQ 
σαντα τῇ δικαιοσύνῃ, ἀντὶ τοῦ δίκαιον. saC — d. ὃ δὲ νοῦς ΒΌΕΟ 
ὅλος οὕτως ἔχει᾽ κἀγὼ τοίνυν ἐπὶ τοῦ παρόντος σὺν ἀμφο- 

46 τέροις ἦλθον, τῇ τε λύρᾳ καὶ τοῖς αὐλοῖς, ὥστε Guo τῷ 
νικητῇ Διαγόρᾳ τὴν τοῦ ᾿Ηλίου μὲν νύμφην, ᾿Δφροδίτης δὲ 
παῖδα Ῥόδον ὑμνῆσαι, ὅπως τοῦτον τὸν εὐθύμαχον ἄνδρα 
τὸν Διαγόραν τὸν πελώριον καὶ μέγιστον, τὸν παρὰ τῷ 

6 ἐνεγκωμίασε BDGO: ἐγκ. (ΟΕ ἐνεκ. b. 6.7 τοῖς προ- 
τέροις om. V 10 ἐν 41g. 06 19 l. addidi 18 κρήνη 
ego ex V: ἐκρίϑη —  9208q. sic Α: δίκα: ἀντὶ τοῦ δίκαιον τὸν 
τοῦ 4. πατέρα ὄντα. In duas glossas dispescui, lemmata sup- 
levi 22 πατέρα vs 4. om. CDv | τε om. E || ἁδόντα v: 

ἄδοντα (ἀδόντα €) | δίκη CD — 22.28 ἀρέσκοοταῦῦ 23 ἀντὶ τοῦ 
om. v | δίκαιον καὶ εὐσεβῆ C 234 ὅλος --- ἔχει om. v — 24. 26 &u- 
φοτέρῳ (0! δ τῷ αὐλῷ (4. αὐλοῖς v (om. τοῖς) 27 (εὐϑύ- 
μαχον et G) 28 καὶ μέγιστον om. v | παρὰ τῷ 4. om. D 
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Algad iv τῇ Ὀλυμπίᾳ στεφϑέντα, διὰ τὴν πυγμὴν τοῖς 
ὕμνοις ὡς ἀποίνοις καὶ δώροις ὑμνήσω, στεφϑέντα δὲ καὶ 
παρὰ τῇ Κασταλίᾳ τῇ ἐν Πυϑοῖ᾽ αἰνέσω δὲ καὶ τὸν πατέρα 
αὐτοῦ |[4ιαγόρα] τὸν Ζ4Δαμάγητον, τὸν ἀρέσκοντα τῇ δίκῃ, 
τὸν ὅσιον καὶ εὐσεβῆ. 856500 . δ 

BCcDEQ 32e. πατέρα ve Ζαμάγητον: τὸν τοῦ 4Διαγόρου. 
BDEQ πάλιν δὲ τούτῳ κοινῶς συναπτέον τὸ αἰνέσω, | πατέρα τε 

Δαμάγητον πελώριόν τε ἄνδρα. 865Β0 s39DQ 864 Ε 
Βεὶ 824 (ἁδόντα!:) ἀρέσαντα. 
A 888. 4σίας εὐρυχώρου: τινὲς τὴν Ῥόδον φασὶ κεῖ- 10 
σϑαι καταντικρὺ τῶν Χελιδονίων νήσων, oí εἰσιν ἐπὶ τῆς 
“Μυκίας. οἱ δὲ τὸν Κάρμηλον. Θεότιμος (PRG τΥ, 511) δὲ 
ἐν... τῶν περὶ τοῦ ΝΥΗείλου ὅρου ἱστοριῶν διὰ τοῦ v γρά- 
φει εὔβολον. καὶ οὕτως προσαγορεύεσθαι διὰ τὸ ἐν καλῷ 
τόπῳ κεῖσϑαι τὴν νῆσον᾽ καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ συνηϑείᾳ φαμὲν 15 
εὐβόλως διακεῖσϑαι τὰ πράγματα ὅταν ἢ καλῶς διακείμενα" 
ὥστε τὴν μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ἁλιέων εἶνα. — b. ἢ ὅτι ἐν 
ἐξέχοντι τόπῳ κεῖται. 0. ἢ ὥσπερ τριήρει οὖσα ὁμοία καὶ 
"Aclag εὐρυχώρου πέλας οὖσα. 

A 94a. τρίπολιν νᾶσον: τὴν Ῥόδον κατὰ τρεῖς πόλεις 20 
ᾧκουν, ὥς φησιν ὁ ποιητής (B 655) 

οὗ Ρόδον ἀμφενέμοντο διάτριχα κοσμηϑέντες, 
“ίνδον "Inivcóv τε xol ἀργιόεντα Κάμιρον. 

: Δίδυμος δέ φησι xol τετάρτην εἶναι πόλιν τὴν νῦν Ayaluv 
καλουμένην. 25 

1 στεφανωϑέντα D 2 ὡς om. DE [|Ἀἀστεφανωϑέντα Dv 
ὃ iv] eb Εὀ 4 αὐτοῦ αὶ (om. ΖΔιαγόρα): αὐτοῦ (τὸν) 4Διαγόραν 
BEQ τοῦ αὐτοῦ Διαγόρου D αὐτοῦ τοῦ Διαγόρα cj. Beck 
6 ὅσον E 6 4Διαγόρα ÜOP^b 7 τούτῳ G»*Q»^b: τοῦτο (οὕτω C) || 
τὸ CDEGO: τῷ Β 7.8 πατέρα ve 4. om. D | πελ. τε ἄνδρα x. 
v& dou. E — 10 φησι: b. 11 κατ᾽ ἄντικρυ 19 τοῦ Καρμή- 
λουῦ 18 ἐν τ(ῶν ὃ A: lac. ind. Schroeder (ἐν và ... (τῶν) 
ἐν τῷ Ὁ ἐν τῷ περὶ τοῦ N. παριστορῶν Müller FHG 1. 1. — Ft. 
τῶν Νείλου ὅρων ἣν ὃ: u A » Mommsen suppl. p. 70, servato 
mox ἔμβολον 14 ἐμβολον b 16 εὐβόλως ego (εὔβολον b): 
ἐμβόλ(ως) A ἔμβολα Mommsen ibid. | τὸ πρᾶγμα b || ἦ b: ἢ || 
διακείμενα Mommsen. ibid. (διακείμενον B): διακειμένοις 
22 ἀμφενέμοντα — 24 ἀχαιῶν: Wilamowitz Herm. 14, 4607 n. 3 
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94 b. τρίπολιν νᾶσον: τὴν "Pódov: ὡς Ὅμηρος (l.c): BcpEQ 

oi “Ῥόδον ἀμφενέμοντο διάτριχα κοσμηϑέντες, 
“ίνδον ᾿Τηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 

ἔκγονοι δὲ Ηλίου ἀφ᾽ ὧν af πόλεις ὠνομάσϑησαν᾽ Λίνδος, 
5 Ιηλυσὺὸς, Κάμειρος, παῖδες Κερκάφου τοῦ ᾿Ηλίου καὶ Κυ- 

δίππης τῆς Ὀχίμου ϑυγατρός. 8386480 860 8  ὀὅ6. ἄλλως" HQ 
τρίπολιν εἶπε wv Ῥόδον διὰ τὸ ἔχειν τρεῖς πόλεις, «Δίνδον, 
"Inivcóv καὶ Κάμειρον. ssi ! 

95a. coílac ἐμβόλῳ: τούτους δὲ ὑμνήσω τοὺς τὴν BCDEQ 
10 τρίπολιν νῆσον οἰκοῦντας Ῥόδον, τὴν οὖσαν πλησίον τοῦ 

ἐμβόλου τῆς εὐρυχώρου ᾿“σίας. ἔμβολος δὲ ᾿Ασίας ἡ “υκία,. 
διὰ τὸ οὕτω παρατετάσϑαι τὴν γῆν ὡσεὶ πόλεως ἔμβολον 
ἢ τριήρους. ἔμβολα γὰρ τὰ τῶν πλοίων ὀξέα, ἃ δὴ καὶ 
σεμώματα καλοῦσιν. 365000 seE 

16 35b. [σίας ἐμβόλῳ:] δύναται καὶ ἑτέρως ἕρμη- BCDEQ 
νεύεσθαι τὸ πέλας ἐμβόλῳ volovrag. ἡ γὰρ "Pódog ἀντικρὺ 
μὲν κεῖται τῆς Δυκίας καὶ πλησίον ἐν “υκίᾳ δέ ἐστι πό- 
Aug ᾿Δρύκανδα λεγομένη, ἧς πλησίον ἱερόν τι χωρίον, ὃ πρό- 
τερον μὲν Ἔμβολος ἐκαλεῖτο | διὰ τὴν ϑέσιν τοῦ χωρίου BCEQ 

89 ἐκ γὰρ πολλῶν καὶ πλατέων τῶν παρακειμένων πετρῶν εἰς 
ὀξὺ λήγει μέρος "ἡ χώρα᾽ νῦν δὲ προσονομάξεται Τριήρης BCDEQ 
ἀπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας, ἐπεὶ ὥσπερ πλοίῳ προσέοικεν ἡ ϑέσις 

4 Strab. 14, 664. Diod. 5,67. St. Byz. Λίνδος. Κάμιρος. Eust. 
Il. 816,28. Tzetzes ad Lyc. 928. 11 Eust. Od. 1406, 20. 48 sq. 

1 νῆσον CE| ὡς --- 3 Κάμειρον om. D 8 ᾿Ιηλισόν CO || 
ΚάβειρονΒ 4 ἔκγονοι BQ "Tzetzes: /////vov D (ras.) ἔγγονοι C 
ἔχτον E ὅ ᾿Ιηλισὸς 00. | Κάβειρος B || Kexdogov E — 5.6 1v- 
σίππης Eust. 6 'Exiuov ΕΘ 8.᾿Ιηλισὸν ὁ 9 .ἐμβόλῳ DE: 
εὐρυχώρου 80 εὐρυχόροιο Q 11 εὐρυχόρου Ό om. C 
11—14 cfr. Thom. 251, 7 11 ἔμβολος BE: ἐμβολὴ CD ἔμβο- 
λὸον Ob 12 “πόλεως corruptum ?- 18 ἔμβολα] ἔμβολοι B* 

14 σιμώματα BO: σιμώτατα CD σινώματα E 15 l. om. 
CD et (add. ἄλλως) ἢ: Ἀσίας ἐμβόλω E ᾿Ασίας εὐρυχώρου (ft. 
-χόρου ἃ. c.) B || δύνανται E 16 πέλας] πέλαγος B || ἐμβόλου 
DQv|4] καὶ Bv 18 Aovxd»óc DE || λεγομένη] καλουμένη Bv I| 
ὃ] ὅπερ E 19 uiv om. CE — 20 πέτρων b 22 ἀπὸ — αἰτίας 
om. D ὥσπερ om. v 
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BCEQ τοῦ τόπου. | ἐπεὶ οὖν μάλιστα iv τούτῳ τῷ τόπῳ ϑρησκευ- 
Ἀσία 

Ἡράκλειαι Ἐνρώπῃ 
στῆλαι 

πέλαγος Ῥόδος [Ϊκανδὰ 

τήριόν ἐστιν Ἡλίου, Ῥόδιοι δὲ ἐξ 'HMov, διὰ τοῦτο ὡς 
οἰκειοτέρου καὶ προσφόρου μέμνηται τοῦ τόπου. δύναται δὲ 
καὶ ἀπὸ τῆς ἐκ μέρους περιφράσεως νοεῖσϑαι τῇ τῆς “Δυκίας 

CDEQ*^ πλησίον ὑπαρχούσῃ. 8480 8350 865 Ε e. σημεέωσαι ὅτι 5 
εἰς Ῥόδον τόπος ἐστὶν ἀποτείνων εἰς ὀξὺ κατὰ “υκίαν ἐμ- 
βόλῳ παραπλήσιος. δ» 6005 81Ε 84 Q^ 

BCcEQ — 35d. 46γείᾳ σὺν αἰχμᾷ: σὺν πλήϑει ᾿Αργείων ναίον- 
τας᾽ διὰ τοὺς κατελϑόντας σὺν Ἰληπολέμῳ. 818 865Ε 

ABCDEQ 36a. ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς: ἐϑελήσω, φησὶ, 10 
τοῖς Ἡρακλείδαις, τοῖς ἀπὸ Τληπολέμου Ῥοδίοις, κοινὸν 
ἐξ ἀρχῆς διορϑῶσαι λόγον. τουτέστιν ἀκριβῶσαι καὶ διαση- 

BCDEQ μῆνα. b. τρεῖς ἀμφιβολίας ἔχει" ἤτοι γὰρ καϑόλου πάν- 
τῶν ἀνθρώπων κοινὸν λόγον, ἢ αὐτῶν τῶν Ῥυδίων, ἢ 
ἔξωϑεν ληπτέον τὸ ὥς, ἵνα ἢ ὥστε ξυνῶσαι καὶ πᾶσιν 15 
ἀνϑρώποις εἰς μέσον ἀγαγεῖν. 

BCEQ 386θ6. ἐθελήσω τοῖσιν ἐξ ἀρχᾶς ἀπὸ Τλαπολέμου: 
βούλομαι οὖν τοῖς ἐξ ἀρχῆς οὖσιν ἀπὸ Τληπολέμου “Ῥοδίοις 
κοινόν τινὰ καὶ προσήκοντα λόγον εἰπεῖν καὶ διακριβῶσαι" 
οἵτινές εἰσι ΤἸληπολεμέδαι οἵ “Ῥόδιοι ἐκ τῆς τοῦ ᾿Ηρακλέος zo 
γέννης. βούλεται δὲ τῆς τοῦ Τληπολέμου φυγῆς ᾿ὕπεραπο- 

BCDEQ λογήσασϑαι. ὃ γὰρ | Τληπόλεμος Δικύμνιον τὸν ᾿Ηλεκτρύ- 

1 τόπου] πόϑου E | fipuiram adpictam hab. BEG 
8 ἡπροσφόρου CE(Q0): προσφορωτέρου Bv 4 ἐκ τῆς ἀπὸ μέρους 
"Ἢ 5—' cfr. Thom. 361,10 ὅ σημείωσαι] τὸ δὲ σημεῖον Ob 
8 ""Aeysle] Ἀργείων E 10 τοῖσιν] τοίνυν D || ἐξ ἀρχᾶς BE: om. 

19 ἀρχᾶς E || λόγον διορϑῶσαι V || τουτέστιν Α: ὅ dovw V 
14 λόγον κοινὸν Bv 16 τὸ om. E| ers om. E 17 1] ἄλ- 
Aeg Ὁ ἄλλως" $9. τ. ἐξ ἀρχῆς Q ! m E 18 'Poóíov E** vorr- 

20 oi ᾿Ρόδιοι ἐκ om. € 1 Ηρακλέους γένους ἢ 
22 — p. 209, 7 cfr. Thom. 264, TH 22 Τροιπόλ. E || ̓ Ηλεκτρύ- 
ovog D ' Huexzobovo (corr. ex -og) E 
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ovog παῖδα vóOov, ὃς ἐγένετο ἐκ Μιδέας Φρυγίας τινὸς 
γυναικὸς, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ πόλις κέκληται, ἐλαΐνῳ σκυτάλῳ 
πλήξας ἄκων ἀναιρεῖ" | ἐπὶ γὰρ βοῦν βουλόμενος ἀκοντίσαι BcEQ 
τὸ σκύταλον ἔρριψε κατὰ τοῦ Δικυμνίου. | ἀποφεύγοντι BCDEQ 

δ οὖν τὸ μύσος τοῦ φόνου καὶ χρηστηριαζομένῳ τῷ Τληπο- 
λέμῳ ἀνεῖλε τὸ λόγιον ἀποικέσαι τὸ "Agyog καὶ εἰς τὴν 
“Ῥόδον ἐλθεῖν. τούτοις καὶ Ὅμηρος μαρτυρεῖ (Β 661)" 

Τληπόλεμος ἃ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφη ἐν μεγάρῳ ἐυπήκτῳ, 
αὐτύώια πατρὸς ἕοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα, 

10 λέγεται δὲ κατὰ τὴν βασιλείαν Ἰληπολέμου μάλιστα εὐὖδαι- 
μονῆσαι Ῥοδίους, ὡς καὶ Ὅμηρος μαρτυρεῖ (B 670)" 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 

ἔστι δὲ αὐτοῦ ἱερὸν καὶ τάφος ἐν '"Póde | οἵ γὰρ συστρα- BDEQ 
τευσάμενοι αὐτῷ διήγαγον τὰ ὀστᾶ ἀπὸ τῆς Ἰλίου εἰς τὴν 

1 Ῥόδον, οὐκ εὖ ἔχειν κρίναντες τὸ ἄνευ τοῦ βασιλέως ἐπι- 
νοστῆσαι τῇ πατρίδι. τελεῖται δὲ καὶ ἀγὼν ἐπιτάφιος ἐν 
τῇ πόλει Ὑληπολέμου, κατὰ δὲ ἑτέρους ἱερὸς “Ηλίῳ᾽ ἀγωνί- 
ξονται δὲ παίδων ἡλικίαι καὶ στέφονται ἐκ λεύκης. 

37. ἀπὸ Τλαπολέμου: ἐπεὶ ὃ Τληπόλεμος φυγὼν ἐξ A 
30 “ἄργους διὰ τὸν Δικυμνίου τοῦ μήτρωος φόνον ἀπήει μετὰ 

νεῶν καὶ κατὰ χρησμὸν ᾧκισε "Pódov. Ὅμηρος (l e.) 

13—18 Teeizes ad Lyc. 911: ἐν δὲ ταῖς Πινδάρου icvo- 
ρίχις εὗρον ὅτι οἱ τοῦ Ἰληπολέμου ἀπεσώϑησαν εἰς Ῥόδον τὴν 
αὑτῶν πατρίδα᾽ καὶ ἡ γυνὴ Τληπολέμου Φιλοξζώη (Πολυξὼ cj. 
Stiehle Philol VIII 69 n. 49) μεγάλα δακρύσασα ἀγῶνας ἐπὶ τῷ 
τάφῳ τοῦ ἀνδρὸς ἔϑετο, καὶ παῖδες ἠγωνίξοντο, καὶ οἱ νικῶντες 
λεύκης φύλλοις ἐστέφοντο. Cfr. sch. 1470. 

1 Μηδείας DO** Μιδείας C 4 σκυτάλιον ν ἢ τοῦ] τὸν E 
6 τὸ μύσος τοῦ φ. om. CD  μῦσος BEQv: ἢ 8 δ᾽ om. 

BDEQ | δὲ οὖν ἐπεὶ C 9 μητρῷῶα D: πατέρα BCEGO 
12 σφι BÜ . 18—18 cfr. Thoxa. 272, 17. 14 τὰ] αὐτί(οῦ) τὰ D 

16 οὐκ — 10 πατρίδι om. D 15.16 ἐπινοστῆσαι τῇ πα- 
τρίδι KB(: παλιμοστῆσαν (παλιννοσε. Beck) εἰς τὴν πατρίδα 
Bv 16 ἐν--11 ᾿Ηλίῳ om. D 16 ἐν om. Β 17 Τληπο- 
λέμῳφ Bv]||isoóv E 20 μήτρωα: ego 2821 ᾧκισε ego, Schroe- 
der: ᾧκησε | Ὅμηρος ego: ὁ μέγας 

BScROL. IN PINDARUM ed. Drachmann. 14 
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Τληπόλεμος δ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφεν ἐν μεγάρῳ ξυπήκτῳ, 
αὐτίκα πατρὸς ξοῖο φίλον μήτρωα κατέκτα 
ἤδη γηράσκοντα Δικύμνιον, ὅξον "Agnoc. 

διὸ καὶ ἔφυγεν. 
A 888. ξυνόν: κοινῶς πᾶσι διηγήσασϑαι. b. ὥστε ὁ 
ποιῆσαι κοινὸν πᾶσι καὶ εἰς πάντας ἀγαγεῖν. 

A 39. Ἡρακλέος: τοῖς Ῥοδίοις, ἀπὸ Τληπολέμου 'Hoa- 
πλείδαις οὖσιν. 

BCcDEQ 40. εὐρυσϑενεῖ γέννα: παρόσον ἐκ μὲν ᾿Ἡρακλέος 
Τληπόλεμος, ἐκ δὲ Τληπολέμου 'Pódiol εἰσιν. 45Ὲ 10 

Βεὶ 414. (ix Διός:) Διὸς 'HoaxMjg" οὗ Τληπόλεμος. 
A. Alb. εὔχονται: Ἡρακλῆς γὰρ Διὸς, τοῦ δὲ Τληπόλε- 
μος, ὃς Ῥόδον ᾧκησεν. c. εὔχονται δὲ ἀντὶ τοῦ καυχῶνται. 

BcDEQ 428. τὸ δ᾽ ᾿Μμυντορίδαι ματρόϑεν: ἐναντίως τῷ 
ποιητῇ τὰ περὶ τῆς μητρὸς Τληπολέμου ἱστορεῖ ὁ Πίνδαρος. 15 
Ὅμηρος μὲν γὰρ αὐτὴν ᾿Αστυόχην ἀποκαλεῖ xol "Axrogoc 
εἶναι ϑυγατέρα βούλεται ἐν οἷς φησιν (B 658) ὃν τέκεν 

BCEQ ᾿4στυόχεια. | ἔοικε δὲ ὁ Πίνδαρος ἐντετυχηκέναι τῷ ᾿Αχαιῷ 
ἱστοριογράφῳ (ῬῈ6 1Υ̓́, 286) ἐκεῖνος γὰρ οὕτως γενεαλογεῖ" 
Ὑπερόχης Εὐρύπυλος" οὗ Ὄρμενος" οὗ Φέρης οὗ ᾿Αμύν- 20 
τωρ᾽ οὗ ᾿Αστυδάμεια ἡ Ἰληπολέμου μήτηρ. καὶ αὐτὸς δὲ 
᾿Δμύντωρ εἰς Δία τὸ γένος ἀνάγει" ἕνιοι δὲ καὶ υἱὸν ᾿άμύν- 
τορὰ τοῦ Διὸς εἶναι λέγουσιν. ae*E 

A. 42b. στυδαμείας: Ὅμηρος ταύτην ᾿Αστυόχην φησὶν, 
οὐκ ᾿ἀστυδάμειαν. εἰκὸς δὲ τὸν Πίνδαρον ἀπαντῆσαι ταύτῃ 25 

τῇ γραφῇ (B 658) 
ὃν τέκεν ᾿Αστυδάμεια βίῃ “Ηρακληείῃ. 

καὶ Ἡσίοδος δὲ (fr. 184 Rz.) ᾿ἀστυδάμειαν αὐτήν φησι, 
Φερεκύδης δὲ ΘΗΘῚ, 88) “4στυγένειαν. ἦν δὲ Φύλαντος 

1 δ᾽: Α [|| ἐν]͵ένλ 6 ποιήσειν: ego || κοινὸν ego: κοινῶς 
9 παρόσον om. D 18 ᾧκισενῦ 16 μὲν om. E || ἀπο- 

καλεῖ DE: ὁποκαλῶν 171 ὥλεται E 18 τῷ Ἀχαιῷ ΒΕΌ: τῷ 
παλαιῷ Ὁ (ἸἀκουσιλάῳΣ τῷ ἀρχαίῳ cj. b τῷ Aoyslo iov. cj. 
Müller FHG l.l. Αὐτεσίωνι τῷ ἀρχ. lov. Bergk N. Jahrbb. 117 
(1878), 89 19 οὕτως CEQO: οὗτος Β 20 Ὑπερόχου Ev Ὑπερ- 
όχηῦ — 22.28 ᾿Δἀμύντορα vibv ΕΒ 28 λέγουσιν εἶναι EQ 
24 "Δστυδάμ(εια) 21 Ἀστυόχεια: ἢ || Ἡρακλείη 
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ϑυγάτηρ᾽ τινὲς δὲ ἐξ vrwóvqgo αὐτῷ Τληπόλεμόν. φασιν" 
ἐνταῦϑα δὲ ᾿ἀμύντορος αὐτήν φησιν ὁ Πίνδαρος, Ἡσίοδος 
δὲ (Ll 1) καὶ Σιμωνέδης 'Ogufvov. εἰκὸς δὲ ὅτε ὁ Πίν- 
δαρος παρὰ τῶν κατὰ τὴν πόλιν λογίων ἤκουσεν ᾿Δμυντορί- 

5 δὰς εἶναι Ῥοδίους μητρόϑεν. 
48. ἀμφὶ δ᾽ ἀνθρώπων φρασίέν: ὑπεραπολογεῖται BCDEQ 

τοῦ φόνου ὃν δέδρακεν ὁ Τληπόλεμος, καί φησι" περὶ τὰς 
τῶν ἀνθρώπων φρένας μυρίαι καὶ ἀναρέϑμητοι ἁμαρτίαι 
ἀπήρτηνται. 

19 — 46a. τοῦτο δ᾽ ἀμήχανον: ἀμήχανον δέ ἔστι τοῦτο A 
εὑρεῖν καὶ προγνῶναι, ὅπερ νῦν τε καὶ κατὰ τὸ παρὸν δυσ- 
τύχημα φερόμενον πρὸς τὸ τέλος λυσιτελήσει. καὶ τοὐναντίον 
βούλεται λέγειν, ὅτι τῷ Ἰληπολέμῳ τὸ κατὰ φύσιν δυστύ- 
χημα εἰς ἀγαϑὸν ἀπέβη, “Ῥόδον οἰκήσαντι καὶ βασιλείας καὶ 

15 τιμῆς ἀξιωϑέντι. — b. ἄλλως᾽ ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο εὑρεῖν 
τὸ περιτυχεῖν ἀνδρὶ καὶ γνῶναι τὸ φέρτατον. ο. ἀντὶ τοῦ 
τὸ ἀποβησόμενον ἀφ᾽ οὗ τις γεννηθῇ μέχρι τέλους. 

46d. τοῦτο δ᾽ ἀμήχανον: καὶ τὸ τοιοῦτον γνῶναι Β(ΟΕθ΄ 
ἀδύνατόν ἐστι᾿ τὸ ποῖον; ὁποῖόν vt νῦν καὶ ἐπὶ τοῦ παρόν- 

20 τὸς βέλτιστόν ἐστι καὶ ἐν ὑστέρῳ᾽ olov εἰ καὶ ἐν τῇ τελευ- 
τῇ ἕξει τις καλόν. ἡ δὲ ἀπότασις πρὸς τὸν Τληπόλεμον. 438 

46e. τοῦτο δ᾽ ἀμάχανον εὑρεῖν: τὴν παροῦσαν xol B(C) EQ 
τὴν μέλλουσαν εὐδαιμονίαν ἀμήχανόν ἐστιν εὑρεῖν. ὃ γὰρ 
Τληπόλεμος | ἐν ἀρχῇ ἀτυχήσας ὕστερον ἐβασίλευσε τῆς B(c)DEQ 

25 Pódov. 
48. (τυχεῖν:) συμβῆναι. Βεὶ 
498. καὶ γὰρ ᾿ἡλπμήνας: ᾿Δλκμήνης ἀδελφὸν νόϑον A 

27 — p. 212, ὅ Apollod. 2, 4, 4. Tzetzes ad Lyc. 982 

8 Ὀρμένου Bergk PL* III 529 Ὀρμενοῦ Mommsen suppl. 
p. 72: Ὁρμενοῦ A || εἰκὸς δὲ] ᾿ἀριστόνικος δὲ Bergk N. Jhbb. 
117 (1878), 89 6 ματρόϑεν: b ὃ φρασίν B: φρεσίν DE 
om. ὕθν 1 περὶ 00: παρὰ BEGv om. D 8 καὶ ἀναρ. 
om. Ὁ 12 λυσιτελῆσαι: b 16 8q. corrupta 18 8qq. sch. 
46d et e in unum contraxi6 6 18 1] om. D τοῦτο δ᾽ &udza- 
vov εὑρεῖν ἢ || τοιοῦτο B 22 ἄλλως praem. Q [ἀμήχανον B 

27 Al«u(jveg) in 1l. A | 
14* 



212 Scholia 

“Δικύμνιον͵ ἐκ Φρυγίας Μιδέας Ἰγενομένης γενόμενον '"HAen- 
τρύωνι᾽ ἀφ᾽ ἧς καὶ πόλις Μιδέα ἐν "Ἄργει ὃν ἀνεῖλεν ὃ 
Τληπόλεμος. of γὰρ γνήσιοι παῖδες Ἠλεκερύωνος ἀπὸ “υσε- 
δίκης ἐγένοντο ξξ᾽ looyogóvog, Στρατοβάτης. Φυλονόμος, 
Κελαινεύς, ᾿Αμφίμαχος, Δηίμαχος. αἰτία δὲ τῆς ἀναιρέσεως 5 
ἐγένετο περί τινων τιμῶν" οἱ δὲ περὶ ᾿Δγίαν καὶ Δερκύλον 
(FHG IV,ss6) φασὶν ἀκούσιον τὸν φόνον γενέσϑαι. 

ΒΟΌΕΡ — 49b. καὶ γὰρ 'ἀλκμήνας νόϑον: καὶ γὰρ τὸν Aix- 
μήνης νόϑον ἀδελφὸν Δικύμνιον δοπάλῳ ἐλαίας τύπτων 
ἀπέχτεινεν ἐν τῇ Τίρυνϑι παραγενόμενον ἐκ τῆς οἰκίας τῆς 10 
ἑαυτοῦ μητρὺς Μιδέας ὁ Ἰληπόλεμος ὃ παλαιὸς οἰκιστὴρ 
τῆς χώρας. πῶς δὲ νόϑος ἀδελφὸς “ιενύμψνιος ᾿ἀλκμήνης; 
᾿Δλχμήνη μὲν ἐξ ᾿Ηλεκτρύωνος καὶ “υσιδίκης τῆς Πέλοπος 
ϑυγατρὸς γνησίας γυναικός᾽ Δικύμνιος δὲ ἐξ ᾿Ηλεκτρύωνος 
xal Μιδέας γυναικὸς Φρυγίας τὸ γένος. 15 

A 50. vó9ov: ἀκουσίως αὐτόν φασιν ἀνῃρηκέναι. νόϑον 
δὲ εἶπεν ὅτι ἐκ ΜΜιδέας τῆς παλλακίδος ἦν, ᾿Αλαμήνη δὲ 
καὶ οἵ αὐτῆς ἀδελφοὶ ἐκ “υσιδίκης. 

ΒΕῖ0 — 51. σκληρᾶς ἐλαίας: ἀπεσκληκότι ξύλῳ καὶ ῥοπάλῳ 
Ívo. 20 

BCDEQ — 52a. ἐλθόντ᾽ ix ϑαλάμων: παραγενόμενον εἰς "A4e- 
γος ἐκ τῶν οἴκων τῆς Μιδέας᾽ ἤτοι τῶν τῆς μητρὸς. ἢ xol 
τῆς ὁμωνύμου πόλεως" ἔστι δὲ αὕτη τοῦ "oyovg ἡ πόλις. 

set — 52b. (Μιδέας:) τῆς μητρός.. 

4 sch. T T 116 

1 Φρυγίου || ft. γυναικὸς Midéuc — 93 .᾿Ηρεκτρύωνος: b 
4 ἐγένετο: b || Σετρατοβάτης Tzetzes, b: στρατοτώτης || Φυλονόμος 
Apollod.: Οὐλονόμος A Φιλονόμος b (ex Apollod.) b Κελε- 
νεύς: b ex Apollod. 6 Ἁγίαν scripsi cl. sch. Eur. Tro. 16. 

Ath. 3,86f. Clem. ΑἹ. g&rom. 1, 21: dag A Δεινίαν Ὁ || .Ζέρ- 
xv44ov b 8. ᾿Δλχμήνης BD || νόϑον om. Qv 9 2x. ἀδ. CD 

10 παραγενόμενον D(E*»?): -ος ΒΌθν 11 Mió£og] v add. 
E* Mióeleg Ὁ ubique || οἰκεστὴς v 18 '"Hisxugóovog CD: 
HA. E 'Háswvevawog B. ltem infra 14 || «“υσινδίκης v ante 
Beckium 19 ἀπεσκληκότ(ι) ξύλῳ B: -vog ξύλου Qv 21 1.] 
ἐλθόντα CD | παραγενόμενος v; om. Ὁ 48 αὐτὴ E 
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58. ἐκ ϑαλάμων: δύναται ἑκατέρως ἀκούεσθαι" ἕκ τε A 
τῶν τόπων τῆς πόλεως Μιδέας, καὶ ἐκ τῶν ϑαλάμων τῆς 
μητρὸς Μιδέας" ἀφ᾽ ἧς καὶ Ἠλεκτρύωνος [καὶ] Δικύμνιος. 

64. χϑονὸς οἰκιστὴρ χολωϑείς: τῇ δόξῃ ὁ Πίν- BCDEQ 
ὁ δαρος ἕπεται τῶν ἱστορούντων διὰ τιμάς τινας καὶ ἀρχὰς 
τὸν Τληπόλεμον εἰργάσϑαι τὸν φόνον" διὰ γὰρ τοῦ χολω- 
ϑεὶς τὸ τοιοῦτον ὑποφαΐένει. 

55a. af δὲ φρενῶν ταραχαί: γνωμικῶς᾽ αἱ δὲ ἀκρα- BCDEQ 
τόϑυμοι καὶ προπετεῖς ὀργαὶ ἤδη που καὶ τοὺς σοφοὺς 

10 διασφάλλεσϑαι ποιοῦσι. — b. τοῦτο δὲ μέση παρεμβολή. ΒΡ0ΕΡ0 
ὅθ. παρέπλαγξαν: ai γὰρ ταραχαὶ καὶ τὸν σοφὸν Α 

παράγουσιν εἰς τὸ πρᾶξαί τι ἄτοπον. 
56b. μαντεύσατο δ᾽ ἐς ϑεὸν ἐλθών: ὡς οὖν BCDEQ 

ἀπέκτεινεν ὁ Ἰληπόλεμος τὸν “ικύμνιον, φεύγων τὸ μύσος 
15 εἰς Δελφοὺς ἐλϑὼν ἐμαντεύσατο ὅποι χρὴ τραπέσϑαι. ὃ 

voívvv ᾿Απόλλων ἔχρησεν αὐτῷ ὥστε ἀπὸ τῆς ἀκτῆς τῆς 
“Δερναίας, τουτέστι τοῦ "ἄργους, ἰϑύνειν καὶ ὁρμᾶν διὰ 
πλοίων ἐπὶ τὴν χώραν τῆς νήσου Ῥυδίων. 

57. (ϑεόν:) τὸν ᾿4πόλλωνα. Be 
59a. εὐώδεος ἐξ ἀδύτου: τοῦ τεϑυμιαμένου ἀδύτου" BDEO 

λέγει δὲ τοῦ κατὰ τὴν Πυϑῶνα. 
59b. πλόον: πλεῖν ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς “ερναίας A 

ἀκτῆς (τουτέστιν ἀπὸ τοῦ "Ἄργους ἡ γὰρ “Δέρνη κρήνη καὶ 
πόλις "Aoyovg) εἰς “Ῥόδον. ; 

60a. Δερναίας dm ἀκτᾶς: τὴν “έρνην οἱ μὲν ri 

yovor κρήνην, oí δὲ λοχμῶδες χωρίον᾽ ἐνταῦϑα δὲ κα 

"Tüpev καταδεδυκέναι μυϑολογοῦσι. Φερεκύδης δὲ καὶ πό- 

λιν φησίν᾽ of δὲ ἐπίνειον "άργους, ἣ νῦν καλεῖται «“ἀμπειᾶ- 

25 

9 jd ὶ se- 
1 ἑκατέρων: b 2 Μιδ(έας 8 ᾿Ἤλεκτρύων: Ὁ ἢ κα 

clusi: ὁ b Aveusodd A 4 Y Br. χϑονὸς olx. BO piat 

6 εἰργάσασϑαι θ᾽ ἐργάσασθαι b B. 9 ἀκρατόθυμοι ἀλεσϑαε 
τόμυϑοι BDOv ἄκριτοι C 10 διασφαέσθαι D D u. δ᾽ 
Q 181 BE: μαντεύσατο C. μαντεύσατο ὃ ἐς i B!v: θεὸν 
4i» ἢ 14 μῦσος BEQv μῖσος 5 15 «Δελφοις ^ Ῥοδι v 
B' θεοὺς CDEQ  ὅποε Bv: ὅπῃ ΟΌΕ ὅσον α ! 

30 ἐξ ἀδύτου om. E | τοῦ] £x τοῦ E || τεϑυμιασβ, 3 
26 λογχγμῶδες: V 
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BcDEQ — 00b. “ερναέας ἀπ᾽ ἀκτᾶς: ἀπὸ τοῦ Aoyovg. ἡ γὰρ 
“Μέρνη κατὰ μέν τινας κρήνη, κατὰ δέ τινας λοχμῶδες χω- 
olov: ἐν ἡ μυϑεύουσι καὶ τὴν “Ἴδραν καταδεδυκέναι. φασὶ 
καὶ τὴν ἄβυσσον κρήνην αὐτόϑι εἶναι. ἕτεροι δὲ καὶ πόλιν 

BDEQ φασίν. 6. ὁ δὲ νοῦς εὐθῦναι τὴν ναῦν εἰς τὴν νῆσον δ΄. 
τὴν Ῥόδον, ἐν 4 νήσῳ ὃ βασιλεὺς τῶν ϑεῶν Ζεὺς χρυσέαις 
σταγόσι τὴν πόλιν κατέβρεχε καὶ ἐπλουτοποίει τοὺς οἰκήτο- 
ρας τῆς “Ρύδου. 

BCDEQ 61a. εὖὐϑυν ἐς ἀμφιϑάλασσον: οὗ μὲν ἀντὶ τοῦ 
εὐθῦναι, οἵ δὲ ἀντὶ τοῦ εὐθέως. — b. ἀμφιϑάλασσον δὲ 1ο 
τὴν ἑκατέρωϑεν ϑαλάσσῃ περιχεομένην. | c. νομὸν δὲ τὴν 

Et χατανομήν. — d. (só9vv':) ἤγουν ὀρϑὸν ποίησον. γράφε- 
ται καὶ εὐϑὺν. 

A 61e. ἀμφιϑάλασσον: ἀμφιϑάλασσον νομὸν τὴν 'Pó- 
δον. καϑὸ νῆσος οὖσα περιεξίργεται ϑαλάσσῃ. ἔ. νομὸν 15 
Ób, κατανέμησιν. 

Βεὶ — 62. (vouóv:) κατανομήν. 
A — 638a. βρέχε ϑεῶν βασιλεύς: τοῦτο ix vot Ὅμηρι- , 
κοῦ στίχου τοῦ ἀϑετουμένου μετενήνεκται (B 670) 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 20 

ὅτε ἄρα νεφέλην ἐπιστήσας τοῖς Ῥοδίοις χρυσὸν Fyeve 7) 
ὅτι πολὺν χύδην πλοῦτον αὐτοῖς κατεσκεύασεν, ὁμοίως τῷ 
(o 426): 

κούρη δ᾽ εἴμ᾽ ᾿ἀρύβαντος ἐγὼ δυδὸν ἀφνειοῖο. 
cDpEQ 68}. βρέχε ϑεῶν βασιλεὺς ὁ μέγας: τοῦτο ἐκ τῶν ss 

95 sch. A B 670. Strab. 14, 655 
mECNOAE 

2 λοχνῶδες E 6 εὐθῦναι Β εὐθύναι D: εὔϑυνον E- só- 
ϑύνετοε 00 6 τὴν om. Bv || ποτε varie a&dd. 606 7 στα- 
γόσι --- 8 Ῥόδου DEQ:. xol τὰ ἑξῆς Bv 7 μετέβρεχε Q 
9 só6040» ἐς E: εὐθῦν᾽ ἐς Β εὔϑουν ἐς Ὁ εὐθυνὲς Ὁ εὐθὺν᾽ ἐς 
(del. apostr.) Q || φιϑάλασσον B ἀμφὶ ϑάλασσαν D 10 εὐϑύ- 
ψαι EQ || εὐθέως] εὔϑυνεῦ Mommsen suppl. p. 74 11 ἑκατέ- 
ρωϑὲεν CDEQv: ἀμφοτέρωθεν BO || περιχεομένην BO: zegrego- 
μένην DEQv || δὲ om. Ὁ 12 κατανομήν CDO: καταμονήν BEG 

16 κατὰ νέμησιν 17 καταμονήν 18 βρέχει 20 σφι 
24 δ᾽ εἶμ’ — 25 l E: ἔνϑα ποτέ GQ. βρέχε 9. Boc. CDO 
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Ὁμήρον ὁρμηϑεὶς λέγει, ὅτι Ζεὺς χρυσὸν ἔβρεξε τοῖς 'Ῥυδίοις 
διὰ τὸ τὸν ποιητὴν εἰρηκέναι (]. c.) 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων᾽ 

οὐκ εἰρηκότος Ὁμήρου ὅτι ἔβρεξε χρυσὸν, ἀλλὰ περιεποί- Ερπε 
6 406 χύδην αὐτοῖς τὸν πλοῦτον. 

64. χρυσέαις νιφάδεσσι: τοῦτο ἄντικρυς ἐκ τοῦ ἀϑε- BDEQ 
τουμένον Ὁμηρικοῦ στίχου εἴληφεν ὁ Πίνδαρος (l. c.) 

καί σφιν ϑεσπέσιον πλοῦτον κατέχευε Κρονίων. 
y « 

65. ἁνίχ᾽ ἀφαίστου τέχναισι: τὸν καιρὸν xa9' ὃν BCDEQ 
10 Ζεὺς ἐν Ῥόδῳ χρυσὸν σε, διὰ τῆς ἱστορίας ἐπισημαίνεται 

καί φησιν ὅτι | ἡνίκα ὁ Ζεὺς διαιρεϑείσης αὐτοῦ τῆς ABCDEQ 
κεφαλῆς ὑπὸ τοῦ πελέκεως τοῦ ᾿Ηφαίστου ἀνέδωκεν ἐκ τῆς 
κορυφῆς τὴν ᾿4ϑηνᾶν᾽ ἡ δὲ ἀνορούσασα καὶ ἔκδηλος γε- 
νομένη μέγα ἐβόησεν. 

15 — 6068. χαλκελάτῳ πελέκει: ἐν τοῖς Μουσαίου Παλα- A 
μάων λέγεται πλῆξαι τοῦ Διὸς τὴν κεφαλὴν, ὅτε τὴν ᾿4ϑη- 
νᾶν ἐγέννα" ἕνιοει δὲ τὸν Προμηϑέα λέγουσι Σωσίβιος δὲ 
Ἑρμῆν φησι" ᾿Δριστοκλῆς δὲ νέφει συγκεκρύφϑαι τὴν ϑεὸν, 
τὸν δὲ Δία πλήξαντα τὸ νέφος ἐκφῆναι τὴν ϑεόν. 

30 . 66b. χαλκελάτῳ πελέκει: of μὲν Παλαμάονα λέγουσι coENHQ 
ῥῆξαι τὴν τοῦ Διὸς κεφαλὴν ὅτε ᾿41ϑηνᾶ ἐγεννᾶτο οἱ δὲ 
ἙἝἭἬμῆν᾽ οἵ δὲ Προμηϑέα᾽ ᾿Δριστοκχλῆς δὲ ὑφίσταται τὴν 

16 Philodem. περὶ εὐσεβ. ὅ9 17 Apollod. 1, 8, 6 

8 σφι 4 ὅτι E: ὅτι ὁ Ζεὺς ἢ 6 ἄλλως praem. Q || 
χρυσέαισι BD 1 εἴληφεν ὁ] εἴλετο E 8 σφι BD || πλοῦ- 
τον — Κρονίων om. ἢ — 9 1l. hab. et A | &évíx' AE || τέχναι[σι] B 
τέχναις E: om. ACDO 10 Ζεὺς] ὁ Z. Bv || ὗσε] ol óà(?) D 
om. v (ἔβρεχε Beck) 11 ὅτι om. CQ || διακριϑείσης A 
12 ὁπὸ V: ἀπὸ Aj| τοῦ (pr.) om. Bv || πελέκυος CD || Ἡφαίστου 
ABv: ᾿Ηφαιστοτεύκτου 18 κεφαλῆς AE || ἡ dà ἀνορούσασα 
om. CD 14 μέγα AC: μέγιστον ἢ ἀνεβόησεν Q 1δ ἐν τοῖς 
Μουσαίου) κατὰ τὸν Εὔμολπον Philod.? 18 ᾿Δριστοτέλης: b 
ex V] συγκεκροῦσϑαι: V | τὴν b ex V: τὸν 20 χαλκηλάτῳ DE | 
Παλαμάονα HOv: Παλαμαίονα CDQ Παλαμαίνα E 22 Aoí- 
σταρχος V || δὲ (alt.) DEH: δέ φησιν OQUv 
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γένεσιν ᾿Αϑηνᾶς ἐν Κρήτῃ νέφει γάρ φησι κεκρύφϑαι τὴν 
ϑεὸν, τὸν δὲ Δία πλήξαντα τὸ νέφος προφᾶναι αὐτήν. 

BCDEQ — 68. ἀλάλαξεν: ὀξὺ ἀνεβόησε. διὰ δὲ τούτου τὸ φιλο- 
πόλεμον τῆς ϑεοῦ ἐχαρακτήρισεν. ἡ γὰρ ἀλαλαγὴ κυρέως 
ἐπὶ τῆς τῶν πολεμίων συμβολῆς γίνεται" εἶτ᾽ οὖν λέγεται 5 
καὶ ἐπὶ τῶν ἐκβακχευμάτων. 

A 70a. Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν: διὰ τὸ σὺν ὅπλοις 
γεννηϑῆναι ἐφοβήϑησαν (ὃ) Οὐρανὸς καὶ ἡ Γῆ. 

0000 — 7Ob. Οὐρανὸς δ᾽ ἔφριξέ νιν: ἤτοι διὰ τὸ σὺν ὕπλοις 
γεννηϑῆναι᾽ ἢ διὰ τὴν βοήν. 10 

BDEQ 718. τότε xal φαυσίμβροτος: ὃ νοῦς τότε οὖν, 
ἡνίκα ἔμελλε τίκτεσθαι ἡ ϑεὸς, ὁ Ἥλιος τοῖς ἑαυτοῦ παισὶ 
τοῖς περὶ Ὄχιμον καὶ Κέρκαφον ἐπετείλατο τὸ μέλλον πρᾶγμα, 

BEQ τῆς ᾿4ϑηνᾶς | τὴν γένναν, παραφυλάξασϑαι καὶ ϑυσίας 
ποιῆσαι, καὶ ὕπως τῇ ϑεῷ ϑυσίας πλήϑοντα βωμὸν ἐναργῆ 15 
κτίσειαν, τοῦτόν τε πηξάμενοι ἐπιϑύειν τήν τε ψυχὴν τοῦ 
πατρὸς αὐτῆς Διὸς τέρψαιεν καὶ αὐτῆς τῆς γεννηϑείσης 
παρϑένου τῆς πολεμικῆς. ἔγχος μὲν γὰρ τὸ δόρυ, βρόμος 
δὲ ὁ ἦχος. 

BCEQ 710}. ἄλλως" ὁ “Ἡλιός, φησι, παρεκελεύσατο τοῖς Éov- 30 
τοῦ παισὶ καὶ “Ῥόδης, μελλούσης γεννᾶσϑαι τῆς ᾿4ϑηνᾶς, 
ὅπως αὐτοὶ πρῶτοι ϑύσωσιν᾽ ἐκεῖ γὰρ μέλλειν οἰκεῖν τὴν 

BCDEQ ϑεὸν, | παρ᾽ οἷς ἂν πρῶτον ϑυσία αὐτῇ ἐπιτελεσϑῇ. ἀνερχό- 
μενοι δὲ εἰς τὴν ἀκρόπολιν πρῶτοι οὗτοι ἐπελάθοντο πῦρ 
κομίσαι. συνέβη οὖν πρώτους ᾿Αϑηναίους ϑῦσαι᾽ διόπερ 535 

BCEQ καὶ τὴν ϑεὸν αὐτόϑε καϑιδρυϑῆναι, | τιμῆσαι δὲ καὶ τὴν 
ϑεὸν τοὺς Ῥοδίους. διὰ τοῦτο δέ φασι τοὺς Ῥοδίους ἄπυρα 

1 γέννησιν GHOQv νεφέλῃ Ob [φασι E| τὴν] τὸν CO* 
2 προφῆναι b 4 1] καὶ El λαλαγὴ BCD ὅ βολῆς E || 

γίνεται εἶτ᾽ οὖν om. EU. εἶτ᾽ οὖν λέγεται om. CDO [| εἶτ᾽ οὖν Br 
8 ὁ addidi; om. b 9 νιν et ἦτοι om. C 10 ἢ om. Q 
11 φαυσίβροτος Ev 18 Ἔχιμον D || ἐπεοτείλατο (b ἐπε- 

τείλλατο E — 16 ϑεᾶ E 16 πληξάμενοι E || ἐπνθύειν corruptum: 
ἐπιθήσειν θ0 0 ἐπιθϑύσαντες ἢ 20— p. 217,8 cfr. Thom. 258,6 

21 παισὶ BÜOU: om. | Póónc Β(Ο) 6: ἹΡοδίοις EOU 42 μέλ- 
Ae& E. 28 αὐτῇ θυσία Üü'Thom.b 28. 24 ἀνερχόμενοι] &ozó- 
μδνοι E 25 διὸ B 26 καϑιδρυσϑῆναι Cv 26.97 τὴν 
ϑεὸν καὶ cj. b * 

, 
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ϑύειν. ὥσπερ οἱ πρῶτοι τῇ 4ϑηνᾷ ἔϑυσαν᾽ τινὲς δὲ ὅτι 
καὶ φυλαξάντων αὐτῶν ὑπερησϑεὶς ὁ Ζεὺς πλοῦτον καὶ 
εὐδαιμονίαν παρέσχε. δωρησαμένης καὶ αὐτῆς τῆς ᾿4ϑηνᾶς 
τὴν περὶ τὴν τέχνην ἀρετήν. 

δ 716. φαυσίμβροτος: φαεσίμβροτος. τὸ € καὶ vo ἃ εἰς A 
τὴν αὖ δίφϑογγον συνεῖλεν. s 

71d. (poaveíufigorocg:) ὁ τοῖς βροτοῖς φάος φέρων. ae 
72. δαίμων Ὑπεριονίδας: ὁ Ὕπερίονος παῖς. "Tye- ΒΟΌΕΘ0 

ρέων δὲ εἷς τῶν Τιτάνων κατὰ τὴν 'Hoiódov ϑεογονίαν (871) 

10 Θεία δ᾽ ᾿Ηέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην 
"HH 9', ἣ πάντεσσιν ἐπιχϑονίοισι φαείνει, 
γείναϑ᾽ ὑποδμηϑεῖσ᾽ Ὑπερίονος ἐν φιλότητι. 

of δὲ αὐτὸ ἐπιϑετικῶς ἀκούουσιν ἐν τύπῳ πατρωνυμικῷ" 
ὃ ὑπὲρ γῆν ἱέμενος, ἢ ὑπὲρ ἡμᾶς πορευόμενος. 

ι1ὯῬ8ὃ 78. μέλλον ἔντειλεν: τὸ μέλλον ἔσεσϑαι ἐνετείλατό, A 
φησιν, ὁ Ἥλιος, ἵνα πρῶτοι ϑύσωσι Ῥόδιοι τῇ ᾿4ϑηνᾷ᾽ 
ἐκεῖ γὰρ οἰκήσειν ὅπου ϑύσουσιν αὐτῇ πρῶτον. “Ῥοδίων 
δὲ ἐπιλωϑομένων ἔμπυρα ϑῦσαι ᾿4ϑηναῖοι ἔϑυσαν᾽ διὸ παρ᾽ 
αὐτοῖς ἡ ϑεὸς τιμᾶται. 

2 76. βωμὸν ἐναργέα: ἤτοι τῇ κατασκευῇ πολυτελῆ ABCDEQ 
τυγχάνοντα ἢ τὸν ἐναργῶς γενόμενον παρὰ τὸν τῆς γεν- 
νήσεως καιρὸν᾽ πρῶτοι γὰρ ἔϑυσαν τῇ ᾿4ϑηνᾷ. διὸ ἔμελλεν 
ἐπίσημος εἷναι παρὰ τὸ πλῆϑος τῆς τελουμένης ϑυσίας. 

118. σεμνὰν ϑυσίαν ϑέμενοι: τοῦτο πρὸς τὸν τῆς BCDEQ 
35 4Omvüg τρόπον. b. σεμνῶς φησι và ϑύματα αὐτῆς τελεῖν. 

7 Hes. φαεσίμβροτος. 8 sch. A 0 480. EM 779,1 
17 Diod. 5, 66, 6 

6 1. φασίμβροτος 8 ó — παῖς om. D 9 εἷς] ὁ εἷς Ed 
τὴν] τὴν τοῦ Εν 10 Θέα B Θεῖον CD | δ᾽ δὲ BDE τ᾽ 

19 γείνατ᾽ E 18 αὐτὸ DEO: αὐτόϑι B*? αὐτόθεν Br 
om. C || τόπῳ B || πατρωνυμικοῦ v 16 ἕντειλεν: τὸ ego: éve- 
velcro: 171 οἰκήσει: ego || ϑύσωσιν: ego 18 ἐν πυρᾷ: ego 

20 πολυτελῆ ΒΌΠΘ: πολὺν E ἢ πολυτελῆ A 21 ἐν ἀρ- 
γῷ À || παρὰ ΑΒΟΘ: περὶ DE || τὸν om. AC 21.229 γεννήσεως 
BEO: les ide: A αἰτήσεως CD — 22 τῇ 40nvà om. V 38 περὶ 
v (&nte Beckium) 24 ϑέμενοι E: ϑέμεναι Β om. CDO 
25 φησι] γάρ φασι Qv | αὐτῇ 0QUv 
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BEQ 78. ἐγχειβρόμῳ: τῇ παρὰ τὸν πόλεμον βρεμούσῃ. 
A Ἴἢ98. ἐν δ᾽ ἀρετάν: περιποιεῖ ἀρετὴν καὶ χαρὰν ἡ 
ἐκτὸς προμηϑείας αἰδώς οἷον εἴ τις ἐκ τοῦ προμηϑεῖσϑαι 
τὴν αἰδῶ μεταποιεῖται) τούτῳ ἀκολουϑεῖ χαρὰ καὶ ἀρετή᾽ 
ὡς τῶν προσκοπουμένων μηδὲν ἐχόντων. Ὄ. ὁ δὲ λόγος" 5 
oí τὴν προμήϑειαν ἐπιστρεφόμενοι περί τινος καὶ προλαμ- 
βάνοντες τὸ ἐσόμενον διὰ τὸ προβουλεύσασϑαι τοῦτο πράτ- 
τουσι κατ᾽ ἐκτροπὴν καὶ ὕστερον χαίρουσι τοῦτο προβουλευ- 
σάμενοι. 6. ἕνιοι δὲ ἀναγινώσκουσι περισπωμένως aid, 
τῆς αἰδοῦς. 10 

Β0ΕῸ 194. ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν: δύναται ὃ λόγος γνωμι- 
«bg εἶναι" ἔχει δὲ τὸ σαφὲς οὕτως ἐπέβαλε δὲ ἀρετὴν καὶ 
ἡδονὴν τοῖς ἀνθρώποις ἡ περὶ τὰ πράγματα πρόγνωσις. 
e. ὃ δέ φησι, τοιοῦτόν ἐστιν᾽ of περὶ τῶν μελλόντων πραγμά- 
τῶν τὸ δέον προσκοπήσαντες καὶ τοῦτο προδιαϑέντες, οὗτοι 16 
εἰς ἀρετὴν καὶ ἡδονὴν ἔρχονται. f. ἕνιοε δὲ οὕτως ἐνό- 
ἡσαν᾽ ἐκ δὲ ταύτης τῆς αἰτίας καὶ αἰδὼς ἡ ὑπάρξασα εἰς 
τὴν ϑεὸν ἡ ἐκ τῆς προμηϑείας καὶ τῆς προγνώσεως χαρὰν 
αὐτοῖς καὶ εὐθυμίαν καὶ ἀρετὴν παρέσχεν. 

A 81a Προμαϑέος αἰδώς: ἡ προμήϑεια τοῖς ἀνθϑρώ- so 
ποις αἰτία ἀγαϑῶν καὶ ἀρετῆς γίνετα. — b. Προμαϑέος 
αἰδώς: τὸ προσκοπεῖν τὸ μέλλον. 88 

ΒΟΌΕΟ 82a. ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάϑας: ἐνίοτε δὲ καὶ 
τοῖς ἀκούουσι τὴν προμήϑειαν καὶ προσκοπουμένοις τὸ μέλ- 
λον ἐπιβαίνει τι καὶ λήϑης ἴδιον νέφος. ἐπὶ δὲ τῶν Ῥο- 36 
δίων ὁ λόγος, ὅτε καίπερ προδιαστειλαμένου τοῦ ᾿Ηλίου 
αὐτοῖς ϑῦσαι τῇ ᾿Αϑηνᾷ κατὰ τὴν γένεσιν καὶ αὐτοὶ μεμνη- 

1 περὶ τὸν πόλεμον B! παρὰ τῷ πολέμῳ B'v περὶ τὰ πολε- 
μικὰ E περὶ τὰ πλὰθὀ 2. (Ly ἀρετᾶν — 8 ἐκτὸς] ἐκ τῆς b. 
Sed ft. in 118 q. s. (ἐκ τοῦ προμ.) vitium latet ὅ μηδὲν Qu 
"uc? ἐχόντων b 8 éxrooz()v) A prave? ἐντροπὴν Schroe- 
er 11 ἔβαλε BE om. ἔβαλλε Q"* ἔβαλλεν Qr 18 τὰ 

πράγματα] τῶν μελλόντων b 16 σκοπήσαντες CO | προ- 
διατιθέντες C. προδιδαχϑέντες Ov 18 προμυϑίας E 
20 Προμωϑέως αἰδῶς 21 Προμαϑέως 22 προσκοπεῖν b: 
προσήκειν À προτηρεῖν Mommsen suppl. p. 77 26 τι BDO: 
và E om. € || ióiov corruptum; ἴδιον νέφος om. C 26 προ- 
διατειλαμένου Gb 
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μένοι ταύτῃ συντελέσαι, συντελοῦντες τῶν πρὸς τὴν κατα- 
σκευήν τι ἔλιπον 0 ἐστι τὸ πῦρ. | 

82b. βαίνει τι: ἡ πρόνοια. — o. ἐπιβαίνει ye μὴν καὶ A 
λήϑης τι ἀπροσδόκητον. s4 

5 8388. λάϑας ἀτέκμαρτον: πολλάκις τὴν προμήϑειαν A 
τὸ τῆς λήϑης ἀτέχμαρτον νέφος καὶ διέργεται.: b. ἐνίοτε 
καὶ τοῖς ἔχουσι τὴν προμήϑειαν καὶ προσκοπουμένοις ἔπι- 
βαίνειν καὶ ἀνϑιστᾷ ἕτερον μέρος. ὃ δὲ λόγος περὶ τῶν 
“Ῥοδίων, ὅτι καίτοι καὶ τοῦ Ἡλίου προαναγγείλαντος αὐτοῖς 

10 ϑῦσαι τῇ ᾿4ϑηνᾷὰ κατὰ τὴν γένεσιν καὶ αὐτοὶ μεμνημένοι 
ταύτῃ συντελέσαι, τῶν πρὸς τὴν παρασκευήν τι παραλει- 
πόντων. 88 

848. καὶ παρέλκει πραγμάτων: τῶν πραγμάτων τὴν A 
ὀρθὴν ὁδὸν ἐκτὸς τῶν φρενῶν παρέλκει ἡ λήϑη. 

15 | 84b. παρέλκει πραγμάτων ὀρϑὰν ὁδόν: ὁ νοῦς BDEQ 
οὕτως ἔχει᾽ καίτοι γὰρ οἵ Ῥόδιος προμαϑόντες παρὰ τοῦ 
Ἡλίου τὴν τῆς ᾿Αϑηνᾶς γένεσιν καὶ κατακούσαντες παρ᾽ 
αὐτοῦ τὸ ϑῦσαι τῇ ϑεῷ, παρ᾽ αὐτὴν τὴν ἱερουργίαν τοῦ 
κυριωτάτου πρὸς τὰς ϑυσίας ἐπελάϑοντο᾽ o4x ἔχοντες γὰρ 

80 πῦρ ἀνῆλθον εἰς τὴν ἀχρόπολιν, ἔνϑα oí βωμοί᾽ καὶ ἄνευ 
πυρὸς ϑύοντες τὸ ἱερὸν ἐποίησαν τὸ ἐν τῇ ἀκροπόλει. 

84. (παρφέλκει:) παρατρέπει. pe! 
86a. xal roi γὰρ αἰϑούσας: καὶ γὰρ αὐτοί, φησιν, A 

ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν ἀκρόπολιν παραφυλάξαντες τὴν γένεσιν 
45 τῆς 44Oq«vüg. b. ἄλσος μὲν τὸ τέμενος εἴρηκεν᾽ ἄπυρα 

δὲ [ὅτι] μέχρι νῦν of Ῥόδιοι ϑύουσιν ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἀρχῆς 
τῇ ᾿4ϑηνᾷ. καὶ ᾿Αἀπολλώνιος ὁ ποιητής (fr. 11 ap. Michadl.. 
diss. Hal. 1875) φησιν ἄπυρα τοὺς “Ῥοδίους ἱερὰ ϑύειν διὰ 

96---ΦἹ Diod. 5, 56, 7 

1 τὴν om. B 8 τι] τ A | τῇ προνοίᾳ b perperam 
6 καὶ διέργεται corrupta || évíors V (218, 28): ὁπότε 7.8 ἐπι- 
βαίνει V: ὑπερβαίνει 8 (0i » ἕτερον μέρος b; sed potius 
μέρος corrupt. ex νέφος — 9 προσαναγγεῖλαι: ego — 10 αὐτοὶ V: 
αὐτὴν 11 ταύτῃ V: ταύνοην — 11.12 παρέλιπον scrib. vid. 
15 - παρέλκει πρ. D καὶ παρ. Ὁ 16 καίτοι DEO Ob: xo) Bv 
17 γέννησιν αὶ 18 9: Bb. 19 τὰς θυσίας BO: τὴν ϑυσίαν DE 

21 ἐποίησαν τὸ D: ἐποιήσαντο BEv ἐποίησαν ἃ 506 ὅτι om. b 
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τὴν πρὸς “Ἥφαιστον ἕνεκα τῶν γάμων ἔχϑραν, ὅτι ἐπεδίωξε 
τὴν ᾿4ϑηνᾶν βουλόμενος συμμιγῆναι. οὐ μόνον δὲ “Ρύδιοι 
ἀπύροις ἱεροῖς χρῶνται, ἀλλὰ καὶ ᾿4ϑηναῖοι. — c. ξανϑὰν 
δὲ κατὰ τὴν ἔμφασιν ἔφη ὁ Πίνδαρος νεφέλην τὴν ἔγκναν 
οὖσαν χρυσοῦ, καϑὸ καὶ τὴν ὕδωρ ἔχουσαν ξοφώδη (fr. 802). s 

A 86d. αἰϑούσας ἔχοντες: καὶ οὗτοι γάρ, φησιν, &v- 
ἦλθον ϑῦσαι ϑέλοντες κατὰ τὴν γένεσιν τῆς θεᾶς κατὰ τὰς 
ἐντολὰς τοῦ πατρὸς, οὐκ ἔχοντες ὑπέκκαυμα. ἔστι γὰρ τὸ 
£c οὐκ ἔχοντες [Of]. ὁ. πυρὸς σπέρμα τὸν ἄνθρακα 
[δὲ] λέγει ἢ τὸν σπινϑῆρα. f. αἰϑούσας δὲ τῆς αἰἶϑο- 10. 
μένης καὶ λαμπρᾶς καὶ καυστικῆς. 

BCcDEQ — 86g. τοὶ γὰρ αἰϑούσας: τῆς καυστικῆς, παρὰ τὸ 
αἴϑειν. Ἀ. τὸ δὲ οὔ ἐπίρρημα προσαπτέον τῷ ἔχοντες, 
ἵν᾽ ἡ οὐκ ἔχοντες. 1. φλογὸς δὲ σπέρμα, τὸ πῦρ, ὡς 
καὶ Ὅμηρος (e 490): σπέρμα πυρὸς σῴξων. ᾿ς a5 

A 89a. ἄλσος ἐν ἀκροπόλει: ἄλσος τέμενος εἶπεν. 
b. ἄπυρα δὲ μέχρι νῦν ϑύουσιν οἵ “Ῥύδιοι τῇ 40mvà. 

.A 896. ξανϑὰν ἀγαγών: εὖ κατὰ τὴν ἔμφασιν ὁ Πίν- 
δαρός, φησιν, Φνερέλην ὠνόμασε ξανϑὰν, οἷον τὴν ἔγκυον 
χρυσοῦ" καϑάπερ ὅταν ὕδωρ (ἔχῃ ὁ ἀὴρ. ξοφώδης ἐστίν. so 

ABDEQ 918. αὐτὰ δέ σφισιν ὥπασε τέχναν: αὐτὴ δὲ ἡ 
᾿4ϑηνᾶ κατὰ πᾶσαν χειρουργικὴν τέχνην τὸ ἄριστον αὐτοῖς 

A ἀπένειμεν. Ὁ. ὕστερον δὲ of 'Ῥύδιοι πολλὰ τῶν πρὸς τὸν 
βίον ἀνηκόντων ἐργαλείων εὗρον. 

BcDEQ — 95a. ἔργα δὲ ξωοῖσιν ἑρπόντεσσί O' ὁμοῖα: τὰ 535 
γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν δημιουργούμενα καὶ ἐργαζόμενα τοιαῦτα καὶ 

9 sch. ε 490. Hes. σπέρμα πυρός 16 Hes. s. v. ἄλσος. 
EM 71, 2. sch. O. III 81 

1 “Ἤφαιστο»] « ex corr. m. 1 2 οὐ μόνοι b (ὅμοιον Red.) 
6 ξοφώδη (xcAotcw» Bergk ad fr. 802; rectius ft. ξ. (ga- 

cio» 6 αἰϑούσαις 9.10 utrumque δὲ seclusi, orationem 
distinxi 19 1] καὶ praem. ἂν ἔχοντες οὔ add. D τοὶ γὰρ 
om. 00 || τοῖς καυστικοῖς E 14 δὲ] καὶ Ε 20 ἔχῃ add. 
Schroeder 2821 σφιν Α || ὥπασε τέχναν om. AD τέχναν om. ἢ 
αὕτη À 26 ἑρπ. 0' ὁμ. om. BCUQO 26 δημιουργημένα E 

᾿ καὶ ἐργαξόμενα om. BC 
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ὀφθῆναι ἐπὶ τῆς γῆς οἷα καὶ αὐτὰ τὰ ἔμψυχα κινούμενα. 
ἄριστοι γὰρ περὶ τὴν τῶν ἀνδριάντων κατασκευὴν οἵ Ρύδιοι. 
αὐτοὶ γὰρ πρῶτοι οἵ “Ῥόδιοι τὴν τῶν ἀνδριάντων ἐξεῦρον δημύ- 
ουργίαν, τὸ πρότερον οὐχ οὕτω τιμωμένων. ᾿Δρίσταρχος δὲ τὰ 

5 κατὰ Δαίδαλον αὐτόν φησι μεταφέρειν νῦν ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν 
“Ῥόδον τεχνιτῶν, ὅτι τοιαῦτα κατεσκεύαζον ἔργα. ] Πολέμων BDEQ 
(FHG πη, 146) μὲν γάρ φησι παρὰ Χίοις μὲν τὸν Διόνυσον 
δεδέσϑαι, καὶ παρ᾽ ᾿Ερυϑραίοις δὲ τὸ ἔδος τῆς ᾿Αρτέμιδος, 
καὶ ὅλως πολὺν χατεσπάρϑαι λόγον περὶ τῶν ἀγαλμάτων ὡς μὴ 

ἔργα δὲ ξωοῖσι: παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (Σ 418)" 
χρύσειαι, ξωῇσε νεήνισιν ἔργ᾽ εἰκυῖαι. 

c. κέλευϑοι δὲ νῦν τὰ ἐν τῇ πόλει ἄμφοδα. 

b. ἄλλως BCDEQ 

97. ἦν δὲ κλέος βαϑύ: ἐκ δὲ τούτου βαθὺ κλέος καὶ BcEQ 
16 πολλὴ δόξα προσῆν αὐτοῖς. 

98a. δαέντε δέ: τῷ μαϑόντε δὲ ἡ σοφία μείξων καὶ A 
φανερὰ γίνεται. ἀδύνατον γὰρ ἕν τινι ποιήσασϑαι ἐπίδειξιν 
μὴ μαϑόντα. — b. βέλτιον δὲ οὕτως" of προπαρατυγχάνοντες 
καὶ μαϑόντες τὴν σοφίαν τεχνολογοῦσι. — c. τοῦτο δὲ λέγει 

20 ὡς τῶν “Ῥοδίων εὐφυῶν μὲν ὄντων κατὰ φύσιν᾽ προσδεξά- 
μενοι δὲ καὶ τὴν τέχνην, οὕτως ἐξ ἀμφοτέρων, τῶν μαϑή- 
σεων καὶ τῶν φύσεων, ἐχορήγησαν τὰ μέγιστα. 

98d. δαέντι δὲ καὶ σοφέα: ἀντὶ τοῦ, δαέντος ἡ BCDEQ 
σοφία καὶ μείξων xol ἄδολος ϑελέθϑει. ἀδύνατον γὰρ ἔν 

460 τισι ποιήσασθαι ἐπίδειξεν μὴ μαϑόντα. 
vOc' οἱ παρατυχόντες καὶ μαϑόντες σοφίαν ds αὐτῶν καὶ 
ἔντεχνον αὐτοῖς λέγουσι καὶ ἄδολον, ὅ ἐστιν ἁπλῆν. 

2 ἄριστον D | παρὰ D, om. τὴν {ἀνδριάντων --- 8 τῶν om. 
D; ead. et praeterea περὶ τὴν om., ἀρίστην &cr. ὃὉἪ 4 πρότερον 
CDEO: πρῶτον Bv || τιμωμένων] ἠσκημένων cj. ἢ 5 φησι] τὸ E 

Ἴ μὲν (pr) om. DÜ [| τὸν Ζ. uiv ΕΞ 9 πολὺς κατεσπάρθη 
λόγος E 10 πλεονάκις Bv | ἄλλως om. B 11 l om. CD 

19 χρύσειαι CO*?: χρύσιαι DO. γρύσεια B. γρυσέα E || εἰκυῖα v 
18 κέλουθα E 17 ἀδύνατον V: dvsicus (τισι V) 

19 τοχνολογοῦσι corrupt. vid.; cfr. V 28 καὶ σοφία om. £0 
24 μεῖζον CD [ἄδολον C ἄδηλον D — (26 τινι A) 26 ἀπ᾽ 

οὐτῶν B óx' αὐτῶν (0: ἀπ᾿ αὐτοῖς E 27 ἄτεχνον Hartung || 
αὐτοῖς] αὐτὴν Ob 

e. βέλτιον δὲ οὔ- BEQ 
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f. ἢ οὕτω" τῷ μαϑόντι καὶ ἡ ἄδολος σοφία μείξων γένεται. 
BCDEQ g. τὸ δὲ σαφὲς οὕτως ἔχει᾽ τῷ δὲ μετ᾽ εὐφυΐας μεμαϑη- 

κότι ἡ σοφέα καὶ ἐπὶ τὸ μεῖξον ἀδόλως καὶ ἀνεμποδίστως 
ἐπαίρεται ὡς τῶν Ῥοδίων εὐφυῶν μὲν ὕντων κατὰ φύσιν, 
προσδεξαμένων δὲ καὶ τὴν τέχνην, καὶ οὕτως ἐξ ἀμφοτέρων 5 
τῆς μαϑήσεως αὐτοῖς ἐπὶ τὸ ἄκρον. ἐλϑούσης: 

Be 99. (ἄδολος:) ἡ φυσική. 
BcDEQ 1008. gavrl δ᾽ ἀνθρώπων παλαιαὶ ῥήσιες: οὔπω 

γὰρ τῶν ἱστοριογράφων ὄντων of κατὰ καιροὺς ποιηταὶ παρὰ 
τῶν ἐν ταῖς πόλεσι λογίων καὶ γεγηρακότων, οἷς Ó χρόνος 10 
τὸ ἀκριβὲς τῆς γνώσεως ἐμαρτύρει, τὰς ἱστορίας κατακούον- 
τες ἐμάνϑανον. — b. λέγει δὲ τοιοῦτόν vw xaO ὃν χρόνον 
of ϑεοὶ τὸν ὕλον κόσμον πρὸς ἑαυτοὺς διεμερίξοντο, ἀπόν- 
τος τοῦ Ἡλίου καὶ τὸν ξαυτοῦ διανύοντος δρόμον, οὐδὲ 
εἷς τῶν ϑεῶν ὑπέμνησεν ὥστε καὶ αὐτῷ τοῦ κόσμου μερέδα 
φυλαχϑῆναι. οὐδέπω δὲ ἡ Ῥύδος ἦν ἐκ ϑαλάσσης ἀναδο- 
ϑεῖσα᾽ διὸ xol ἀκλήρωτος μείνας ὃ ϑεὸς ταύτην εἵλετο τὴν 
μερίδα, ἱερὰν αὑτῷ τὴν νῆσον ἐπιτρεψάμενος. 

A — 101. οὔπω ὅτε χϑόνα: διὰ τὸ μηδέπω εἶναι τοὺς 
ἱστορικοὺς συγγραφέας, ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν πόλιν λογίων so 
πυνϑάνονται τὰ ἐπιχώρια οἱ ποιηταί. πρὸ Πινδάρου δὲ 
τοῦτο οὐχ ἰστόρητο. 

0 105. ἁλμυροῖσι: ἁλί φησιν ἐνταῦϑα αὐτὴν κεκρύφϑαι. 
A 1068. ἀπεόντος: ἀπόντος δὲ τοῦ Ἡλίου οὐδεὶς τῶν 
παρόντων ϑεῶν ἐνέδειξεν οὐδὲ ἐνεφάνισεν ὥστε ἀποκληρῶ- 36 
σαί τινα χώραν αὐτῷ. 

Βεῖ0 106b. ἔνδε ιξεν: ὑπέδειξεν. ἐνεφάνισεν. 
Βεῖὶ0 — 107. λάχος: κλῆρον. μερίδα. 

BCcDEQ — 109. ἁγνὸν ϑεόν: τὸν Ἥλιον, οὐχ ὅτι xa9' ἑαυτὸν 
ἁγνὸς, ἀλλ᾽ ὁ ἀφαγνίξειν τῇ ἀκτῖνι δυνάμενος. 80 

A 110a. μνασϑέντι δέ: μνησϑέντι δὲ αὐτῷ περὶ τοῦ 

μὲ 5 

8 τὴν σοφίαν Bv 6 fe] τῆς ve D ὃ αὐτοῖς] καὶ só- 
φυΐας Ὁ αὐτῶν Qv || ἐλϑόντες D 2 corr, 8 παῖ. ῥήσ. om. 
CD 18 διεμέριξον D ἐμέριξον € 20 λογίων V: λογάδων 
28 ἁλί ego: ἀλλά ὥρον: ego 428 λάχος δὲ κλ. 3 u. ἃ 

80 ἁγνὸς BCD: ioede ἐστιν EQOv || &geyvitew B: ἀφανί- 
£e Ὁ ἐμφανίξειν Ε ἁγνίξειν COv || τὴν ἀκτῖνα E 
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συμβεβηκότος ὁ Ζεὺς ἔμελλεν ἀνακληροῦν ἐξ ἀρχῆς καὶ 
(ἄκυραδ ποιεῖν τὰ κεκληρωμένα τοῖς ϑεοῖς. ^ b. δύναται 
δὲ τὸ μνασϑέντι ἀντὶ τοῦ μνασϑέντος. c. ἢ μνησϑέντι 
τῷ "Hilo. 

5 1104. ἄμπαλον μέλλεν ϑέμεν: ἀνακλήρωσιν᾽ ἀπὸ BCDEQ 
τοῦ Ὁμηρικοῦ (Η 171) κλήρῳ νῦν πεπάλαχϑες. ο. ὁ δὲ 
νοῦς" ὑπομνησαμένῳ δὲ τῷ Hilo ἀνακλήρωσιν ἔμελλε ποιῆσαι 
ὁ Ζεύς" ἀλλ᾽ οὐκ εἴχσεν αὐτὸν τοῦτο ποιῆσαι ὃ "Hioc, 
ἐπειδὴ εἶπεν ἔνδον τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐν τῷ βυϑῷ [ὁρᾶν] 

10 παραυξομένην καὶ ἐγειρομένην ἐκ τοῦ πέδου ἐσομένην ταύ- 
τὴν γὰρ πρός τε ἀνθρώπων χρησιμωτάτην καὶ πρὸς πάντα 
τὰ ξῷα εὔβοτον καὶ εὔφρονα, ἀπὸ μέρους τῶν προβάτων. 

110f. (ἄμπαλον:) ἀνακλήρωσιν. pe! 
111a. ἀλλά viv οὐκ εἴασεν: ἀλλὰ τοῦτο μὲν δὰ 

16. Ἥλιος οὐκ ἠβουλήθη. ἀνακλήρωσιν γενέσθαι καὶ τὸν ἀνα- 
δασμόν᾽ ξώρα γὰρ τὴν Ῥόδον ἀναβλαστῆσαι μέλλουσαν ἐν 
τῇ ϑαλάσσῃ καὶ πάσας ὑπερβαίνειν. διὸ τὴν “Ἰάχεσιν τὴν 
μίαν τῶν Μοιρῶν τὴν πρὸς τὸν δασμὸν ἁρμόδιον ἐκέλευσεν 
αὑτῷ ἐπικρῖναι τὴν Ῥόδον, τοὺς δὲ ϑεοὺς ὀμόσαι πεποίηκε 

40 μηδένα παρερεῖν μηδὲ ἀναπείσειν τὸν Δία γενομένης τῆς 
χώρας ἄλλῳ τινὶ δοϑῆναι αὐτήν. 

110g. Eust. Il. 64,49: .. . ἀναδασμὸν ἤγουν δεύτερον με- 
ρισμὸν τῶν προμερισϑέντων' ὕπερ ἄμπαλον Πΐνδαρος ἔφη, τουτ- 
ἔστι δεύτερον πάλον καὶ κλῆρον ἐπὶ μερισμῷ. id. Od. 1484, 
29: τὸ δὲ ἄνσχετα συγκέχοπται ὡς .... τὸ ἄμπαλος ἤτοι &vd- 
παῖος, ἤγουν ἀνάδασμος, ὁ ἐκ δευτέρου πάλος ὃ ἐστι κλῆρος. 

2 supplevi Ὁ μέλλε Β [[ μέλλεν θέμεν om. CQ ϑέμεν om. 
D | ἀνακλήρωμα CD 6 Ὁμηρικοῦ scripsi: Ὁμήρου || πεπάλαχϑε 
E: πεπάλαχϑεν ΒΟ πεπάλαχϑαι Qv 7 ἀνακλήρωμα CD 
9 ἐπεὶ CD | καὶ] νῆσον» C || ὁρᾶν h. 1. B, post εἶπεν CDE, post 
ϑαλάσσης Q0. Seclusi 10 παρανξανομ. E | éystoouévg»] ἐγ. 
γῆν D ἀγειρ. E || πεδίου Q0** πέδα E || post écouévn» plene dist. 
V; sed ταύτην γὰρ corrupta 11 ἀνθρώπους ὍΘ ἀνθρώπων 
(βίον) ἢ ἀνθρώπων (χρῆσιν) Fühse syll p.408 16 ἀνακλή- 
ρῶσιν ego: ἀκλήρωτον 16 μέλλουσαν ego: ϑάλλουσαν 17 ft. 
ὑπερβαλεῖν 18 πρὸς D: πρὸς τὴν || ἁρμοδίαν sed cfr. 225,6 

19 αὐτῷ 20 παραιρεῖν: b ex V (224,10) || ἀναπεῖσαι: 
ego [ διὰ A*^ || γυνομένηξ: b. 21 χώρας (qyevsoGc» Mommsen 
suppl. p. 88 
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B& 111}. (μεν:) αὐτόν. τὸν Δία. 
B& — 114. (πεδόϑεν:) κάτωθεν ἀπὸ τοῦ πέδου. 

ABCEQ 11ὅ8. πολύβοσκον: τὴν μεγάλην καὶ πολλοὺς ϑρέψαι 
BCEQ δυναμένην. — b. ἐν ἴσῳ δὲ τῷ Ὁμηρικῷ (D 205)" mov- 

λυβότειραν. 5 
B»ecDEeQ 1168. μήλοις: καταχρηστικῶς πᾶσι τοῖς ἀλόγοις ξώοις. 
cDEGQ b. ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν. 
ABCDEQ 117. ἐκέλευσε δ᾽ αὐτέκα: ᾿ΑΔρίσταρχος᾽ ἐκέλευσε δ᾽ ὃ 

Ἥλιος παραχρῆμα τὴν μὲν “άχεσιν ἐπιχειροτονῆσαι τῷ λόγῳ, 
τοὺς δὲ ϑεοὺς ὀμόσαι μηδένα παρερεῖν μηδὲ πωραπείσειν 10 
τὸν Δία περὶ τῆς μελλούσης χώρας φαίνεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

ABCDEQ 1188. “άχεσιν: πιϑανῶς τὴν «“άχεσιν παρέλαβεν, 
ἐπεὶ περὶ κλήρου ὃ λόγος. 1540 

BCDEQ . 118b. χρυσάμπυκα “άχεσιν: ἄμπυξ μὲν κυρίως 
κόσμος ἐπιτυθϑέμενος ταῖς τῶν γυναικῶν κεφαλαῖς οὗ καὶ τὖ 
Ὅμηρος μνημονεύει (X 469): 

BCEQ  Ἀἀἄμπχυκα xexgüpolóv τε ἰδὲ πλεχτὴν ἀναδέσμην. 

νῦν δὲ καταχρηστικῶς τὴν τιμίαν ἀκουστέον. ὁ. “Μάχεσις 
δὲ μία τῶν Μοιρῶν καλεῖται᾽ τριῶν δὲ οὐσῶν τῶν πασῶν 

ΒΟΌΕ0 Ἡσίοδος μνημονεύει (th. 218)" | Κλωθώ τε “ἀχεσίς τε καὶ 30 

6 sch. Α Καὶ 485. EM 584, 8 (μῆλα: πάντα τὰ τετράποδα) 
14 Hes. ἄμπυκα, κεκρύφαλον. sch. Hes. Th. 916 

8 τὴν om. V [| μεγάλους B?v | πολλὰ Ὁ 4.6 xovivf. B: 
zolefi. 86 πᾶσι om. E 7 ἀπὸ €: τουτόστιν ἀπὸ Cüv ὡς 
ἀπὸ D | post τὸ πᾶν add. ὡς καὶ πολύβοσκον εὔβοτον καὶ s- 
φρονα ἀπὸ μέρους «à» προβάτων καὶ Ὅμηρος πολοβότειραν D 

8 κέλευσε V || ̓ Αρίσταρχος om. V; & seqq. disiunxit Lehre 
p.8] δὲ ὁ Υ 98 uiv Α: μὲν uotoov V 10 ὁμόσαι V: óvo- 
μώφαι Α || μηϑένα N: μηδὲ Α || παφερεῖν Bv: παφαινεν ADEOO 
παραιρεῖν U; παρερεῖν μηδὲ om. C || παραπείσειν ego: παρα- 
πεῖσαι V πεῖσαι À — 11 φαίνεσθαι χώρας V || ὑπ᾿ αὐτοῦ quo 
pertineat neseio 192—183 cfr. Thom. 368,16 12 1, “ἄχεσιν À: 
om. V, add. δὲ post πιϑανῶς. ἄλλως v | post l. sch. 146 κρί- 
σιν — ἀγῶνα inser. ἄλλως add. A (cfr. v) | πωρέλαβεν ego: 
σαρέβαλεν A om. V 18 ὁ λόγος À: ὁ λόγος ἐσείν C ἐσεί 
BBEG 14 “άχεσιν om. CDv et (add. μέ) ὁ 17 ἄμπυκα 
om. p | τ᾿ ἐδὲ BEO «c ἠδὲ Ὁ 19 μία] μοι E* 20 “ά- 
χεσιν 
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"rgosog. ἔστι δὲ τὰ ὀνόματα αὐτῶν πεποιημένα᾽ καὶ ἡ 
μὲν Κλωθὼ παρὰ τὸ συγκλώϑειν τὰ ἀνθρώπινα, ἡ δὲ 44- 
χεσις παρὰ τὴν κλήρωσιν τὴν ποιὰν, ἣν ἕκαστος γεγονὼς 
κεκλήρωται᾽ ἡ δὲ τρίτη "ἄτροπος παρὰ τὸ ἀμετάτρεπτον τῆς 

5 μοιριδίου ἀνάγκης. 1340 | 
119a. χεῖρας ἀντεῖναι: ἀντὶ τοῦ χειροτονηϑῆναι BDEQ 

ποιῆσαι, κατὰ μετωνυμίέαν. 
119b. ϑεῶν δ᾽ ὅρκον μέγαν: ϑεῶν ὕρκον τὴν Στύγα. BEQ 

ταύτην γὰρ καὶ Ὅμηρος καὶ ᾿ἩΗσίοδος (th. 400) οἶδε, δι᾽ 
10 ὧν φησι (O 37): 

καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τὲ μέγιστος 
ὅρκος. 

120a. μὴ παρφάμεν: μὴ παραλογίσασϑαι., τουτέστιν. ΑΒΕ0 
ἐπικυρῶσαι τὸν τῶν ϑεῶν ὅρκον. τοῦτο δὲ ὡς ὀμωμοκότων 

15 αὐτῶν φυλάξειν τὴν κρυπτομένην ἐν τῇ ϑαλάσσῃ νῆσον. 
120b. (παρφάμεν:) παραβῆναι. Βεὶ 
122a. φαενὸν ἐς αἰϑέρα: ἀντὶ τοῦ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν BEQ 

λαμπρὸν αἰϑέρα ἀναφανεῖσαν τὴν Ῥύδον αὐτῷ δοϑῆναι 
τῷ Ἡλίῳ. — b. φαενὸν κατὰ συγκοπὴν φαεινὸν, λαμπρόν. BDEQ 

0 €. αὐϑέρα νῦν καταχρηστικῶς τὸν ἀέρα. 1185€ BCDEQ 
128. £G κεφαλᾷ: τῇ ξαυτοῦ, τοῦ Ἡλίου, κεφαλῇ εἰς A 

τὸ μετὰ ταῦτα μερίδα γενέσϑαι. 
124a. (γέρας:) γφάφεται μέρος. Βεὶ 
124b. τελεύτασαν δὲ λόγων: ἀντὶ τοῦ ἀληϑῆ ἐποί- A 

45 ἤσαν τὰ δόξαντα. 

1—0 sch. Hes. th. 211. Tzetzes ad Lyc. 144 

1 '4v90zxo» E | (và ὀνόματα πέπλασται Tzeizes) 2 μὲν — 
δὲ om. BE 8 τὴν κλήρωσιν DEO: τὸ κλήρωσιν B τὸ τὴν 
συγκλ. Ὁ | vij» ποιὰν B: ἢ τὴν ποιὰν 7 μετομωνυμίαν B 

8 μέγαν om. Q 9 καὶ (pr) om. E | οἷδε Ὁ: εἶδε E 
εἶπε καὶ olós Bv 10 φησι B: φασι EQv 11 ὅστις E 
13 1] μὴ παρφέμεν Α φησὶν οὖν μὴ ἀπατῆσαι V || παραλογίσα- 
σϑαι AQ: παραλογίξεσϑαι ΒΕ 414 ἐπικυρῷ BÜüv 16ὅ αὐτῶν 
om. À || φυλάξαι Α || τὴν ἐν τῇ 9. xo. V 17 φαεννὸν EQ | 
ἀλλ om. Q0 19 ἄλλως praem. Qv || φαενὸν BD: φαεννὸν EQ | 
φαεινὸν ego: φαδνὸν ΒΕ φαεννὸν ἢ om. D 20 νῦν BC: δὲ 
vó» DE »νῦν δὲ Qv (post αἰϑέρα dist. Qv) 

ScHOL. IX PIXDARUM ed. Drachmann. 15 
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BCDEQ 1240. τελεύταϑεν: ἐτελειώϑησαν. 
ABCDEQ d. ὁ δὲ νοῦς ἐτελειώϑη δὲ τούτων τῶν λόγων τὰ κεφά- 

λαια ἐν τῇ ἀληϑείᾳ πεσόντα 
Bé 1246. (τελεύτασαν:) γράφεται τελεύταϑεν. 

BDEQ 1278. βλάστε μὲν νᾶσος: ὃ νοῦς᾽ ἀνεβλάστησε καὶ 
ἀνεδόϑη ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἡ νῆσος, ἔχει δὲ αὐτὴν εἰς ἰδίαν 
μοῖραν ó Ἥλιος ὃ τῆς τῶν ὀξειῶν ἀκτίνων γενέσεως πατὴρ 
l'Hhog| καὶ τῶν πῦρ πνεόντων ἡγεμὼν ἵππων. — b. ἐκ δὲ 

BCDEQ τοῦ | ὀξειῶν, τῶν πυρωτικῶν ἀκουστέον τὴν γὰρ ὀξύτητα 
καὶ ἐπὶ πυρώσεως λέγομεν. 

BE — 128. ἔχει τέ μὲν: αὐτὴν, τὴν νῆσον. 
A 129. ὁ γενέϑλιος ἀκτίνων: ὁ Ἥλιος, ὁ ἔφορος τῆς 
γενέσεως πάντων. 

BCcDEQ 1818. ἔνϑα Ῥόδῳ ποτὲ μιχϑείς: ὃ νοῦς" ἐν ἢ νή- 
6o τῇ νύμφῃ Ῥόδῳ μιχϑείς ποτε ὁ “Ἥλιος ἐγέννησεν ἑπτὰ 
παῖδας ἐπὶ τῶν παλαιῶν ἀνθρώπων τοὺς σοφώτατα νοή- 
ματα παραδεξαμένους [ἀντὶ τοῦ σοφωτάτους. εἰσὶ δὲ of 
Ἡλίου ἑπτὰ παῖδες οὗτοι. Κέρκαφος, “Αἀκτὶς,) Μακαρεὺς, 

ΒΕκερ Τενάγης, Τριόπης, Φαέϑων ὃ νεώτερος, Ὄχιμος. — b. ἄλλως" 

10 

15 

Τενάγης ἤτοι Φαέϑων [ὃ νεώτατος], 4dxrig, Μάκαρ, Χρύ- 30 
σισύπος. Κάνδαλος, Τριόπης. 1820 Β0 

EHQ 131c. ἄλλως Ἡλίου παῖδες καὶ Ῥύδης ἑπτὰ γίνονται" 

17 Diod. 6,56. Tzetzes Chil. 4, 860 

1 τελεύτωθεν BCE: τελεύτασαν D τελεύτασαν δὲ Qv — 2 ἐτε- 
λειφϑησανῷν 6 νᾶσος] ἐξ ἁλός Ov | καὶ] μὲν καὶ Qv 
1 Ἥλιος --- πατὴρ om. D 8 “Ἤλιος] om. 6 ὁ Ἥλιος E 
9 τοῦ] τῶν || ὀξειῶν] ὀξειᾶν ἀκτίνων C || τὴν γὰρ] νῦν δὲ ἃ 

11 τὴν νῆσον αὐτή B 12.18 τῶν γενέσεων: b 14 μιχϑείς 
om. D ποτὲ μ. om. ἢ || ó νοῦς om. E 17 ἀντὶ τοῦ cog. om. B 

17—19 cfr. Thom. 270, 21 17 οἱ om. E || oí — 18 παῖδες 
om. D 18 Ἡλίου om. Q0 | Κέρκακος D || Μάκαρ Diod.; cfr. 20 

19 Τεναγής D | Τριόπας Diod. || νεώτερος CO b: νεώτατος || 
Ὄχιμος om. CD et in textu E (hab. E"€); post Κέρκαφος hab. 
Thom. | ἄλλως om. EQ 20 Τενάϑης ΒΕ || ὁ νεώτατος B: 
om. EG b | ante Ἀκεὶς add. Ὄχιμος B, sed del. 21 Τρι- 
όπης om. EO; ἄλλως" "axvle — νεώτατος (ut supra 18—19) add. E 

22 Ἡλίου καὶ Ρόδου ἑπτὰ παῖδες (-ας HO) γίνονται (γινώ- 
σκονται Qv) HOv 
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Ὄχιμος, Képxagog, ᾿ἀκτὶς, Μακαρεὺς, Κάνδαλος, Τριόπης, 
Φαέϑων ὁ νεώτερος, | ὃν of ἐν τῇ νήσῳ ὀνομάξουσι Τενάγην. cDEHQ 
τοῦ δὲ Κερκάφου υἱοὶ 4ívóog, Ἰηλυσὸς, Κάμειρος, οἵ ὑπὸ 
Πινδάρου ὀνομαζόμενοι, ὥστε μὴ εἶναι αὐτοὺς υἱοὺς “Ηλίου, 

5 ἀλλ᾽ υἱωνούς. | (d.) διὸ καί τινες γράφουσιν ὧν εἷς μὲν BCDEQ 
Κάμειρον πρεσβύτατον᾽ ὥστε τὸν λόγον εἶναι τοιοῦτον᾽ 
ἀφ᾽ ὧν, τῶν Ἡλίου ἑπτὰ παίδων, εἷς. Κέρκαφος ἐγέννησε 
τοὺς προκειμένους᾽ ὥστε τὴν ἀπό πρόϑεσιν ἔξωϑεν λαμβά- 
νειν ἡμᾶς. 18880 

:. — 132a. τέκεν ἑπτά: Ἡλίου καὶ Ῥόδης (οὕτω γὰρ αὐὖ- A 
τὴν Ἑλλάνικος καλεῖ) ἑπτὰ γίνονται παῖδες Ὄχιμος, Κέρ- 
καφος, ᾿Ακτὶς, Μάκαρος, Κάνδαλος, Τριόπης, Φαέϑων ὁ 
νεώτερος, ὃν οὗ κατὰ τὴν νῆσον Τενάγην καλοῦσι. περὶ 
δὲ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διαφωνοῦσι᾽ πάντες δὲ ἑπτά φασιν 

15 αὐτούς. 
139b. τέκεν ἑπτὰ σοφώτατα νοήματα: τουτέστι BCDEQ 

σοφωτάτους γενομένους. | ó γὰρ λέγων ὅτι Δημοσϑένης ῥή- BCEQ 
τῶρ ἐγένετο σοφώτατα νοήματα τῶν προτέρων ἀνδρῶν παρα- 
δεξάμενος, μηνύει ὅτε δήτωρ ἄριστος ἐγένετο. 

80 1826. σοφώτατα νοήματα: οἷον σοφωτάτους. — d. τὸ A 
δὲ ἑξῆς τέκεν ἑπτὰ παῖδας ἐπὶ τῶν προτέρων ἀνδρῶν 
παραδεξαμένους σοφὸν νόημα... 0c. τῶν ἑπτὰ τῶν προειρη- 
μένων εἷς ὃ Κέρκαφος ἐκ Κυδίππις τῆς Oyluov τοῦ ἀδελ- 
φοῦ ὑπὸ Πινδάρου ἱστορεῖται πεποιηκέναι τρεῖς παῖδας, 

22 Diod. 5,67. Strab. 14,654. St. Byz. Λίνδος. 

1 Κάνδαλος À (cfr. 129): Τενάγης V 2 νεώτατος: ego 
8 υἱοὶ om. v || ̓Ιηλυσσός DÜO "Hiveóg E 4 αὐτοῦ E 6 πρεσ- 
Béóvevog v 71 τῶν] τοῦ CD || d εἶναι émvà Ὁ 10 'Ρύδης E 
(p. 226, 22): Ρόδου ἈΚ 10.11 αὐτὸν: ἢ 192.18 Φαέϑων" ὧν ὁ 
νεώτατος οἰκεῖ κατά τὴν νῆσον ἣν Τενάγην x. A: corr. b ex V 

14 δὲ ἑπτά ego: γὰρ À; (005 πάντες γάρ Ὁ 1 {τοὺς αὐὖ- 
τούς b 16 véxsv om. D τέκεν ἑπτὰ om. C | νοήματα om. ἢ 
17 σοφώτατος γενόμενος E  — 17.18 ῥήτωρ om. t 18 cogó- 
τατὰ ego: τὰ codd. τὰ v. (ζσοφώταταΣ b 20 σοφωτέρους: ego 

21 τέκον: ego 28 εἷς b: ἧς | τοῦ Α": τῆς AP* ἢ τῆς b 
cl. Plut. de fl. 19 || 283.24 ἀδελφοῦ scripsi: ᾿Δλφεοῦ 

i; 15* 
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“Μίνδον καὶ Ἰηλυσὸν καὶ Κάμιρον, οὗ οὔκ εἰσιν Ηλίου υἱοὶ, 
ἀλλ᾽ υἱωνοί [ἤγουν υἱῶν εὑἱοί]. 

BcoEQ — 185. ὧν εἷς μέν: ὧν, τούτων τῶν ἑπτὰ παίδων, εἷς, 
ὁ Κέρκαφος, ἐκ Κυδίππης τῆς Ὀχίμου ϑυγατρὸς ἐγέννησε 
τρεῖς υἱοὺς, ὧν τὰ ὀνόματα [ὃ Πίνδαρος] ἐξέϑετο" Κάμειρον" 

BDEQ “ίνδον᾽ Ἰηλυσόν [τῶν δύο πρεσβύτερον ]" ὡς εἶναι τού- 
τους víovovg καὶ οὐ παῖδας Ἡλίου. 1513B 18150 

B& — 188a. (τρέχα:) τριχῶς. 
A 138b. τρεχϑὰ δασσάμενοι: διαδασάμενοι τριχῇ τὴν 
γῆν τὴν πατρώαν καὶ τὴν μοῖραν τῶν ἄστεων. 

BcDEQ — 138c. δασσάμενοι πατρῴαν ἄστεων μοῖραν: qo- 
olg καὶ ἰδία ἕκαστος διαδασάμενοι καὶ διαμερισάμενοι. 
d. ó δὲ νοῦς᾽ τούτων δὲ ἕκαστος κεχωρισμένως καὶ κατ᾽ 
ἰδίαν ἔχει πόλιν ὁμώνυμον᾽ τὴν γὰρ πατρῴαν, αὐτὴν τὴν 
νῆσον, εἰς τρεῖς νειμάμενοι διεμερίσαντο, καὶ οὕτως ἐπωνό- 
μασαν τὰς ἔδρας καὶ τὰς πόλεις᾽ ὁμώνυμοι γάρ εἰσιν. 

A 1408. κέκληνται δέ σφιν ἕδραι: (αἵδ᾽ ἕδραι, of 
πόλεις af τρεῖς, ἀπ᾿ αὐτῶν dre dir COunooc» (B 656): 

“ίνδον Ἰηλυσόν ve καὶ ἀργιόεντα Κάμιρον. 

BDEQ 140b. κέκληνται δέ σφιν ἕδραι: ἐπωνομάσϑησαν 
BCEQ δὲ αὐτῶν oí ἕδραι, τουτέστιν αἱ πόλεις" ἕδρας γὰρ νῦν 

ταύτας ὀνομάξειΞ. 6. τοῖς Ηλίου υἱωνοῖς. . 
A 1418. τόϑι λύτρον συμφορᾶς: τῆς κατὰ τὴν 

1 ἵλυσον: V || ἠελίου: 2 ἤ; ov» — υἱοί seclusi 8 ὧν 
εἷς — παίδων] ἄλλως" Ἥλῥου) καὶ Póóng (του s. s. C?) ξ΄ παῖς 
δες͵ γεγόνασι" ἑνὸς δὲ τούτων τοῦ Κερκάφου δηλονότι, Λίνδος. 
᾿Ιήλυσος. Κάμειρος. ὧν εἷς. τῶν ζ΄ Ἡλίου παίδων C (cfr. sch. 181 €) || 
ὧν τούτων} ὧν vroóto»v E 4 'Eyiuov Ε 5 ὁ Πίνδαρος om. 
CDEO Κάμειρον --- 6 πρεσβύτερον om. Ὁ 6 ᾿Ιήλυσον ΒΒ τῶν 
δύο πρεσβύτερον om. B (et Α supra vs. 1); seclusi 1 καὶ] ὧς Ε 

9 διαδασσόμενοι: ego 10 ἀστῶν: ego 11 δασάμενοι BD || 
πατρῴων E || ἄστεων --- 12 ἕκαστος om. D 11.12 χωρὶς] χωρὶς 
δὲν 12 διαδασσάμενοι Dv δασάμενι Q 18 κεχωρισμένος 
MER 14 πατρῴαν (γῆν) b 14.15 αὐτὴν τὴν νῆσον BO: 
“ΠῚ νῆσον Ev αὐτοὶ νῆσον CD 16 τρεῖς] τρεῖς νε Ε τρεῖς 

oloeg» b; ft. τρία μέρη 17 χέκληται | ἔδραι (pr)] ἔδρα 
19 ἀργινόεντα codd. Hom. plerique 20 ἀστέων μοῖραν 

l. praem, EO 21 αὐτοῖς Q0 || αἱ BO: καὶ D om. Ev 

10 

15 
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φυγὴν συμφορᾶς γλυκὺ λύτρον ἵσταται. τουτέστι γλυκερὰ 
νόσος ἴστατα. b. ἄλλως" λυτήριον τῆς φυγῆς τῆς διὰ 
“Μικύμνιον. | 

141. τόϑι: ἔνϑα καὶ τῷ Τληπολέμῳ, τῷ τῶν ᾿Αργείων BCDEQ 
5 ἡγεμόνι, τῆς οἰκτρᾶς συμφορᾶς λυτήριον γλυκὺ ἵσταται. 
ἔσταται δὲ αὐτῷ τὸ λυτήριον ὡς τοῖς ϑεοῖς᾽ ϑυσίαν γὰρ 
αὐτῷ διάφοροι γίνονται καὶ ἀγῶνες τελοῦνται. ἃ. λυτήριον 
δὲ τῆς συμφορᾶς τὴν μετοίκησίν φησι καὶ τὴν αὐτόϑι τοῦ 
βίου διατριβήν. 

10 145. μήλων ie κνισσάεσσα πομπά: ἡ ϑυσία. ἐπεί BCDEQ 
φασιν ὅτι ἀγὼν ἐκεῖ ἄγεται Τληπολέμεια. οἱ δὲ ᾿ἩΗράκλεια" 
ὅϑεν αὐτῷ ϑυσίαι ἀξιοπρεπεῖς τελοῦνται αὐτόϑι. 

146a. πρίσις ἀμφ᾽ ἀέϑλοις" κρίσιν εἶπε τὸν ἀγῶνα A 
τῶν ᾿Ἡλιείων, ὃν τιϑέασιν οἵ “Ῥόδιοι. ἐψεύσατο δὲ ὁ Πίν- 

15 δαρος᾽ οὐ γὰρ Τληπολέμῳ, τῷ δὲ Ἡλίῳ τιϑέασι τὸν ἀγῶνα. 
διὸ καὶ ἡλιορόδιον τὸν &yGva. | b. ἀμφ᾽ ἀέϑλοις" τὸν 
ἀγῶνα τῶν Ῥοδίων. ὃν τιϑέασιν of “Ῥόδιοι Τληπολέμῳ. καὶ 
τοῦτο δὲ ψεύδεται ὁ Πίνδαρος" οὐ γὰρ Τληπολέμῳ i ἀγὼν 
ἐπιτελεῖται" οὐ γὰρ Ἡλίῳ, ὡς Ἴστρος (FH G 1, 4:7) φησὶν ἐν 

20 τῇ περὶ τῶν Ἡλίου ἀγώνων" ύδιοι τιϑέασιν 'HMov ἐν Ῥόδῳ 
γυμνικόν τε στεφανίτην" ἐν γὰρ Ῥόδῳ ἄγεται τὰ Τληπολέμια. 

147a. τῶν ἄνϑεσι: ἐκ τῶν τιμώντων Τληπολεμίων iv 
᾿Ισϑμῷ εἰς và Ἰληπολέμια οὗτος ἐνίκησε τετράκις εὐτυχέων. 

»» 

2 νόσος corruptum; λύσις cj. b 4 τόϑι B: αὐτόθι οὖν 
CDEQO τόϑι λύτρον συμφορᾶς" αὐτόθι v 6 δὲ om. E || ὡς 
τοῖς θεοῖς B: ὡς ϑεῷ C ὥσπερ τοῖς ϑεοῖς Dv. ὥσπερ τοῖς θεοῖς. 
πῶς; ὥσπερ τοῖς ϑεοῖς EQ 6. 7 ϑυσίαι γὰρ καὶ ἀγῶνες διά- 
φοροι τελοῦνται D 7 καὶ om. B || τελεῖται E 8 τῆς συμφ. 
om. D || φησι et αὐτόϑι om. D 10 μήλων τε om. Cv uy. τὲ 
x». om. ἢ. [| πομπά EO: πομπή BC om. Ὁ πομπά: πομπὴ v 
11 φησιν Ev | ὅτι --- ἐκεῖ om. D | ἐκεῖ ἀγὼν E || ̓ Ηλιεῖα cj. b 
(ex A) 19 αὐτόϑι BEQO: ἐκεῖθεν D ἐκεῖσε C 18 κρίσιν --- 
16 ἀγῶνα bis habet A, h.1. (A et ad 118 (A) 14 ᾿Ηλείων: Ὁ 
διατυθέασιν A5 | δὲ ὁ A^: δὲ A* 16 ΤἸληπολέμ(ῳ) A^: Τληπό- 
λεμος A* 16—21 passim corrupta 17 'Poóíov] 'HAtlov? 

19 οὐ γὰρ] τῷ δὲν Schroeder 21 γυμνικὸν στεφανίτην 
erasa» b; sed potius post ve lac. statuenda || ἐν γὰρ — T4704. 

ft. ἃ ceteris seiungenda 22.28 glossae cum lemmatis con- 
fusae et corruptae; pro εἰς δὶς cj. Schroeder 
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BCDEQ 147}. τῶν ἄνϑεσι Διαγόρας: τῶν παρὰ Ῥοδίοις 
ἄϑλων. ὁ. ἄνϑεσι δὲ τοῖς στεφάνοις. τελεῖται γὰρ αὐτόϑι 
ἀγὼν Ἰληπολέμειος ἐπικαλούμενος. ἐγκωμιαστικῶς δὲ ὁ Πίν- 
δαρος τὸν ἀγῶνα, ᾿Ἡλίῳ τελούμενον, εἰς τὸν Τληπόλεμον 
μετήγαγε. τελεῖται δὲ μηνὸς Γορπιαίου εἰκοστῇ τετάρτῃ 
ἡμέρᾳ. ἀπέχει δὲ τῶν Νεμέων ἡμέρας ἕξ. ἀγωνίξονται δὲ 
παῖδες καὶ ἄνδρες. ὃ δὲ στέφανος λεύκη δίδοται. 

BCDEQ 4148. πλεινᾷ v dv ᾿Ισϑμῷ: ϑηλυκῶς τὴν ᾿Ισϑμόν φη- 
σιν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις (0. XIV, 3) τὴν Ὀρχομενόν. λέγει 
δὲ τὸν Διαγόραν τετράκις ᾿Ισϑμια νενικηκέναι. 

BEQ 150. Νεμέᾳ v ἄλλαν ἐπ᾽ ἄλλᾳ: καὶ ἐν τῇ Νεμέᾳ 
ἄλλην ἐπ᾽ ἄλλῃ νίκην ἔσχεν᾽ οἷον δὲς ἐνίκησεν, οὐκ ἐκ δια- 
λείμματος μέντοι, ἀλλὰ πρώτην Νέμεα νικήσας. καὶ τὴν 
ἑξῆς ἀγωνισάμενος ἐστέῳφϑη. 

ABCDEQ 1861. καὶ κρανααῖς ἐν ᾿Αϑάναις: τὴν ὅλην ᾿Δττικὴν 
ABCEQ 4ϑήνας προσηγόρευσεν᾽ | εἴη δὲ τὰ Παναϑήναια νενικηκὼς 

ἢ τὰ Ἡράκλεια ἢ τὰ Ὀλύμπια ἢ τὰ "EXevolvia [ἢ τὰ Παν- 
ABCDEQ ελλήνια], ἴσως δὲ καὶ πάντα" | ἀδήλως γὰρ εἶπεν. 

A 152a. ὅ v ἐν Ἄργει χαλκός: τὰ "Hoow, (ἃ) καὶ 
“Εκατόμβαια pod διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ϑυομένων βοῶν. 
λαμβάνουσι δὲ ἐντεῦϑεν οὐκ ἀργὸν χαλκὸν, ἀλλὰ τρίποδας 
καὶ λέβητας καὶ ἀσπίδας καὶ κρατῆρας. 

ABDEQ — 152b. ἔγνω viv: ἐγνώρισε δὲ αὐτὸν καὶ ὁ ἐν τῷ 
ABCEQ Ἴάργει διδόμενος χαλκὸς &Olov τῷ νικήσαντι. — c. τελεῖται 

2 τελεῖται --- 8 ἐπικαλ. om. C 8 δὲ om.E 4 Ἡλίου Ε 
ὅ Γορπ. --- 6 ἡμέρ « om. D — 6 I'ogzicivov E εἰκοστῇ τε- 

τάρτῃ] κα΄ CO! ς΄ Corsinus diss. agon. p. 101 ed. Lips. 
6 Νεμέων BEQ: ὑμέων D ὑμεναίων C | ἡμέραις bar | ἔξ] κδ΄ 
Corsinus l.l. p. 102 || δὲ (alt.) om. E 7 δὲ om. C 9 καὶ 
om. CD | "Eogouevóv E Ὀρχομενήν D — 11 ἄλλα ἢ Β: ἄλλαν 
12 ἄλλῃ B: ἄλλην | ἐκ BQ: ἐν νξΕξ͵ 18 Νεμέα B. Ft. Νεμεάδα 

16 καὶ om. AO. 16 προσηγόρευσεν A: εἶπεν V. — 16—18 efr. 
Thom. 278, 11 16 sin δὲ A: εἴη δ᾽ ἂν ivo, V. 17.18 ἢ τὰ 
II. om. A, damn. b 18 πάντα À: πάντας τούτους ἐνίκησεν 
(νενίκηκεν EQ) ὁ Διαγόρας V || εἶπεν Α: εἶπε καὶ ἐξενήνοχεν ὁ 
Πίνδαρος Ὁ ξενήνοχεν ó II. BCEO 19 Ἡραῖα A | gupplevi 
ex V (efr. 281,1) 20 ᾿ΕἙκατομβαῖα A 28 ]. sic A: 6 τ᾽ ἐν Ao- 
γει χαλκόοςον 24 ἔπαϑλον τῷ νενικηκότι V 24 — p. 281,3 
cfr. Thom. 218, 17 94 τελεῖται V: καλεῖται À 

10 

20 
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δὲ κατὰ τὸ "Ἄργος τὰ Ἥραια ἢ và 'ExavóuBow διὰ τὸ 
ἑκατὸν βοῦς ϑύεσθαι vij ϑεῷ. τὸ δὲ &Olov, ἀσπὶς χαλκῆ᾽ 
οὗ δὲ στέφανοι ἐκ μυρσίνης. — d. ἄλλως" ἐν "Moyei, ἐν τῷ BCEQ 
“Ἑκατομβαίων ἀγῶνι. χαλκὸς τὸ ἄϑλον δίδοται, ὅτι "Aoyivoc 

5 ᾿Αργείων γενόμενος βασιλεὺς, ὃ: καὶ ἀγῶνα πρῶτος συνε- 
στήσατο, ταχϑεὶς ἐπὶ τῆς τῶν ὕπλων κατασκευῆς, ἀπὸ τού- 
τῶν καὶ τὴν τῶν ὕπλων δόσιν ἐποιήσατο. | ExaróuBow: δὲ BC(D)EQ 
ὁ ἀγὼν λέγεται ὅτι πομπῆς μεγάλης προηγοῦνται ξκατὸν 
βόες, ode νόμος κρεανομεῖσϑαι πᾶσι τοῖς πολίταις. ^ e. τὸ 

10 δὲ σημεῖον ὅτι ᾿Εκατόμβαια λέγει τὰ ἐν ἴάργει νενικηκέναι 
τὸν Διαγόραν. 

1588. τά v ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ: ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ πολλοὶ ἀγῶνες A 
ἄγονται᾽ “ύκαια᾽ Κόρεια᾽ “Ἑρμαια. 

158b. τά τ᾽ ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἔγνω viv: BC(D) EQ 
15 ἐγνώρισε δὲ αὐτὸν νικῶντα καὶ τὰ ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ ὧἄϑλα. τε- 

λεῖται δὲ ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ τὰ «ὐκαια ἀνακείμενα τῷ “υκαίῳ 
Διί. — c. τὰ δὲ ἔργα τινὲς οὕτως ἀκούουσιν᾽ ἐπειδὴ oíBCEQ 
αὐτόϑι νικῶντες σκεύεσι τιμῶνται. ἃ, ἄλλως᾽ Πολέμων 
ῊΘ nm, 138) ἐν τῷ περὶ τῶν Θήβησιν Ἡρακλείων φησὶ χαλ- 

0 κὸν τὸ ἄϑλον εἶναι τοῖς ἐν ᾿Αρκαδίᾳ “υκαίοις᾽ ὥστε ἀπὸ 
κοινοῦ τὰ ἔργα καὶ τὸν χαλκὸν ληπτέον, ὅταν φησὶν ὁ 
Πίνδαρος" ὅ τ᾽ ἐν "oye, χαλκὸς ἔγνω νιν τά τε ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ 
ἔργα καὶ Θήβαις. δίδοται γὰρ ἐν ταύταις τρίπους χαλκοῦς. 

4 Polyaen. 8, 8 

1 δὲ ABC: om. E γὰρ ὃν || τὰ ᾿Εκατόμβοια (81c) A: ἃ καὶ 
᾿ἹἙκατόμβαια καλεΐται V || διὰ A: παρὰν 2 ἑκατὸν (ρ΄ Α) βοῦς 
ϑύεσϑαι] ὕρκους ϑέσϑαι E | τῇ V Thom.: τῷ Α || ἀϑλον A: 
ἔπαϑλον V Thom. 9 ὁ δὲ στέφανος V (Thom) || τῷ BE: τῷ 
τῶν CO 4 'Exorouficío Bv 5 γινόμενος E || ft. {τὸν 
ἀγῶνα 7 ὄπλων BEQO*: ἄθλων CO v | 'Ex. —8 ἀγὼν] τὰ 
γὰρ Ἥραια ἐν Ἄργει καλεῖται ἃ καὶ Ex. D 8 προηγοῦντο E 

8.9 βόες ἑκατὸν CE || οὃς — 10 Ἄργει om. D, add. καὶ τοῦτον 
post Ζιαγ. 10 λέγει CP EQ: λέγεται Bv 11 τὸν] μάλιστα 
τὸν ρὸν (τὸν Ζιαγ. μάλιστα Q*^) 18 Λύκειον. Ὄρειον. “Ἐρ- 

10v: V (cfr. 282,1) 14 νιν E: μιν BCDO 15 ἐν om. E 
Aoxaó(lag?) ἄλλα E 15—18 cfr. Thom. 273, 20 17 ἐπεὶ E 

19 τῶν CGO0: τῷ E om. B 21 ὅτε h 22 μιν codd., v 
28 Θήβης B 
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e. πολλοὶ δὲ ἄγονται ἀγῶνες ἐν "gale “ύκαια" Κόρεια" 
BCDEQ ΄4λέαια. | ἐν δὲ Θήβαις τὰ Ηράκλεια᾽ τὰ δὲ αὐτὰ καὶ Ἰολάεια 
BCEQ καλεῖται. | ἐν δὲ Βοιωτίᾳ, ἐν μὲν Θεσπιαῖς Ἐρώτια, ἐν δὲ 

“εβαδείᾳ τὰ καλούμενα. Βασίλεια. 
A 154a. καὶ Θήβαις: ἐν μὲν Θεσπιαῖς ᾿ἘΕρώτια᾽ ἐν ταῖς 
Πλαταιαῖς τὰ Ἐλευϑέρια. ταῦτα ᾿Δριστόνικος᾽ ὁ δὲ Δίδυμος 
Βασίλεια καὶ ᾿Αἀμφιάρεια καὶ 4ήλια ἐπὶ Δηλίῳ καὶ Τροφώνεια 
ἐν “εβαδείᾳ. 

BCcDEQ 164b. ἀγῶνές v ἔννομοι Βοιωτῶν: πάλιν ἀπὸ κοι- 
νοῦ τὸ ἔγνω νιν. 6. τελοῦνται δὲ ἐν Βοιωτίᾳ διάφοροι 

BCEQ ἀγῶνες" | ἐν μὲν Θεσπιαῖς τὰ “ρωτίδια᾽ ἐν δὲ Πλαταιαῖς 
τὰ Ἐλευϑέρια᾽ ἐν δὲ “εβαδείᾳ τὰ Τροφώνια᾽ ἐν δὲ Ὦρω- 
πῷ τὰ ᾿Αμφιάροαια. 

A 156 a. Πελλάνα τε: ἐν Πελλήνῃ τῇ ̓ Δχαϊκῇ ἐνίκησε. 
καλεῖται δὲ ὁ ἀγὼν Θεοξένια᾽ ἐδίδοτο δὲ ἄϑλον χλαῖνα. 

BDEQ — 156b. Πελλάνα τ᾽ Αἴγινά τε: πάλιν τὸ ἔγνω ww 
ἐγνώρισε δὲ τὸν Διαγόραν ἥ ve Πελλήνη καὶ ἡ Δἴγινα 

BCEQ ἑξάκες νενικηκότα. 0. τελεῖται δὲ ἐν μὲν Πελλήνῃ τῆς 
"Axyotoc ἀγὼν ὁ καλούμενος Θεοξένια᾽ τινὲς δὲ, καὶ τὰ "Eg- 
Loic τὸ δὲ ἀϑλόν ἐστι χλαῖνα. ἐν δ᾽ Αἰγίνῃ và Αἰάκεια" 
of δὲ Οἰνώναια᾽ ἀμφορίτης ἀγὼν, οὗ Καλλίμαχος μέμνηται 
ἐν τοῖς ἰάμβοις (fr. 80). 

A 181. ἐν Μεγάροισι: τὰ Διόκλεια" καὶ Πύϑια᾽ καὶ INÉuca. 
A 1188. λιϑένα: στήλη ἥτις οὐχ ἕτερον λόγον ἔχει ἐγκε- 
κολαμμένον ἢ ὅτι νενέκηκε Διαγόρας. ἴσως γὰρ τοιοῦτον 
ἦν τὸ ἔϑος αὐτῶν, τῶν Μεγαρέων, τὸ γράφειν ἐν στήλαις 
τὰ τῶν νικώντων ὀνόματα. 

2 ᾿Ιόλαια B 8 Θεσπείαις B b ϑεσπεσιαῖς 6 πλα- 
τειαῖς 7 Δήλῳ: b 9 Βοιωτῶν om. Cv 10 νιν E: μιν 

10—183 cfr. Thom. 274,3 10 τελεῖται E || δὲ om. B 
11 Θεσπείαις E Θεσπίαις Β | ̓ Ερωτίδια 0530: ᾿Ερατίδια (α pr. 
ex corr. Q)BC'EQ ᾿Ερώτια 6 Thom. || Πλατεαῖς B 12 Aevav- 
δείᾳ CQ (» del. C?) 12.18 ioozij E 18 ᾿ἀμφιάραια Oi ig 
BOb: Augiodio E "Augápete € ᾿ἀμφιάρηα rs Thom. (cfr. A 
supra 7) 16 Aiy,va Πελλάνα vs V || μιν codd., 18—20 cfr. 
Thom. 974,12 20 ἐν δὲ 4iy. Bü 21 oi δὲ ὀϊνώναια Scripsi: 
οἱ δὲ, 01.... (lac.) B οἱ δὲ οἷ" E ἔστι δὲ ὁ CO. ἔστι δὲ xol v ἔστι 
δὲ καὶ ó b 534 οὐχ ἕτερον ÀP*: οὐχεταῖον A*^ 

25 
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159a. ψᾶφος ἔχει λόγον: κατὰ τὰ Μέγαρα ἔϑος BCDEQ 
ἐστὶ τῶν νικηφόρων τὰ ὀνόματα λίϑοις ἐγκολάπτεσϑαι. φη- 
civ οὖν ὅτι καὶ ἐν τοῖς Μεγάροις ἡ λιϑίνη ψῆφος οὐχ 
ἑτέρου τινὸς οὕτως ἐγκεκολαμμένον φέρει τὸ ὄνομα ὡς τὸ 

5 τοῦ Διαγόρας ὍὌ. τὸ σημεῖον ὅτε ψῆφον λιϑίνην λέγει BCDQ 
τὴν στήλην διὰ τὸ περιέχειν τὰ ψηφίσματα. 

159c. ὦ Ζεῦ. νώτοισιν ᾿4ταβυρίου: ὁ νοῦς οὕτως BDEQ 
Eye ἀλλ᾽ ὦ Ζεῦ πάτερ τοῦ ᾿Αταβυρίου ὄρους βασιλεύων, 
ἐν τιμῇ ἔχε τὸν ὕμνον τὸν εἰς τὸν Ὀλυμπιονίκην καὶ τὸν 

10 ἄνδρα τὸν εὑρόντα καὶ τὸν κτησάμενον τὴν ἀρετὴν διὰ τῆς 
ἐν πυγμῇ νίκης. — d. ἄλλως᾽ νώτοισιν Irafvolov: B(OEQ 
ἐπάνω γὰρ τοῦ ὄρους ἵδρυται ὁ Ζεύς. — e. νώτοισι δὲ ἀντὶ BDEQ 
τοῦ νώτων. f. εἰσὶ δὲ χαλκαῖ βόες ἐν αὐτῷ, αἵτινες ὅταν BCEQ 
μέλλῃ ἄτοπόν τι γενέσθαι, μυκῶνται. g. ἔστι δὲ καὶ ἐν BCDEQ 

15 Σικελίᾳ ὄρος ᾿Δἀταβύριον, ὥς φησι Τίμαιος. 
160a. ᾿“ταβυρίου: ὅρος Ῥόδου. b. νώτοις δὲ ἀλ-α 

λάξας πτῶσιν ἀντὶ τοῦ νώτων. τὸ πλάτος δὲ λέγει, ἀπὸ 
τοῦ σώματος, ὡς πόδας Ἴδης (Hom. B 824) καὶ κεφαλὴ 
ὄρους. 6. Δίδυμος δέ φησιν ἐν Σικελίᾳ εἶναι ὄρος ᾿άτα- 

20 βύριον, ὡς Τίμαιός φησι καλεῖται δὲ καὶ ὁ ᾿Αταβύριος. 
εἰσὶ δὲ καὶ βόες χαλκοῖ ἐπὶ τῷ ὄρει τῆς Podov, o? ὅταν 
μέλλῃ τι τῇ πόλει γίνεσϑαι πακὸν μυκῶνται. 

161a. τέμα μὲν ὕμνου: περιφραστικῶς τὸν ὕμνον A 
τὸν Ὀλυμπιόνικον. ἢ τὸν 4Διαγόραν᾽ οὗτος γὰρ νόμος ἐγέ- 

35 vero νικήσας τοῦ ὕμνου. βέλτιον δὲ τὸ πρότερον" ἐπιφέρει 
γάρ᾽ ἄνδρα τε πὺξ ἀρετὰν εὑρόντα, 

18—14 Tzeizes Chil. IV 890 --- 92 (— IV 704---6): ᾿Ρόδιόν 
ἐστιν ὅρος τὴν κλῆσιν ᾿4ταβύριον, χαλκᾶς πρὶν ἔχον βόας, αἵ 
μυκηϑμὸν ἐξέπεμπον χωρούσης Ῥόδῳ Gifs. Πίνδαρος καὶ 
Καλλίμαχος (?sch. 166c conferri jubet Harder de histt. fontt. 
P. 7) γράφει τὴν ἱστορίαν. 14—16 Steph. Byz. ᾿ἀταβύριον. 

1 τὰ om. E | ΜΜεγάραϑ' ΕΞ», om. ἔθος 4 ἐγκεκολ()αμένη DO 
6 Διαγόρα B?2CQ0: -oov B? DE || τὸ B: τὸ δὲ CDO || σημεῖον 

enusio» z v 71]. 510 B: ὦ Zeb D ὦ Ζεῦ νώτ. Av. μεδέων Ε ἀλλ᾽ 
πάτερ Ζεῦ 8 βασιλεῦ 9 ὕμνον] ὕμνον τοῦτον D 10 κτη- 
σάμενον ego, Schroeder: ἡγησάμενον 118q. ᾿4ταβύριον ὅρος 
ῥψηλότατον Ῥόδου οὗ ἄνωϑεν ἴδρυται Ζεύς € 128 δὲ om. D 
16 4dvofvolov 22 μέλη: V 25 τὸν ὕμνον: ἢ 26 ἀρετᾶν 



234. Scholia 

Bé! — 161b. (ὕμνου τεϑμόν:) περιφραστικῶς τὸν ὕμνον. 
ὁ. τὸ σημεῖον ὅτι τὴν ϑέσιν δηλοῖ. 

B& 1088. (ἄνδρα τεῖ) ἀπὸ κοινοῦ τὸ τέμα. 
A 163b. πὺξ ἀρετάν: τὸν τὴν ἀρετὴν εὑρόντα κατὰ τὴν 
πυκτικήν. Ὅμηρος (3U 684)" πὺξ μὲν ἐνίκησα. ἀντὶ τοῦ 
πυγμῇ. €. τὸν διὰ πυγμῆς ἀρετὴν εὑρόντα. 

BEQ 1064. δέδοι τέ of αἰδοίαν χάριν: ὃ νοῦς" δίδου τε 
αὐτῷ αἰδοίαν χάριν καὶ παρὰ τῶν πολιτῶν καὶ παρὰ τῶν 
ξένων, ἐπειδὴ τὴν ἐχϑρὰν τῆς ὕβρεως ὁδὸν βαδίξει, ἀντὶ 
τοῦ ἐπεὶ πάντας δι᾿ αἰδοῦς ἔχει καὶ τιμῆς. 

Bé 160. (ὕβριος ἐχϑρὰν ὁδόν:) τὴν δικαιοσύνην λέγει. 
A 168a. σάφα δαείς: σαφῶς μεμαϑηκὼς ἃ of πατέρες 
αὐτῷ ἐχρησμώδησαν καὶ ὑπέϑεντο. 

BCDEQ — 168b. σάφα δαείς: ταῦτα λοιπὸν dg πρὸς ξαυτόν 
φησιν ὁ ποιητής" σαφῶς γνοὺς ἅτινα αὐτῷ af τῶν ἀγαϑῶν 
αὐτοῦ πατέρων ὀρϑαὶ φρένες ἐξέχραον, οἱονεὶ ἐχρησμῴδουν 
καὶ παρήνουν. ὡς περὶ εὐσεβῶν δὲ λίαν ὑπαινίττεται. 

AB! — 168c. ἅ τέ oí πατέρων: τοῦτο παρὰ τὸ Ὁμηρικὸν 
εἴρηται (Ζ 209)" μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν. 

A d. τουτέστι μὴ ἀπόκρυπτε τοὺς προγόνους, ὦ ϑυμὲ, ἀλλὰ 
ὕμνει. ξαυτῷ δὲ ὁ Πίνδαρος παρακελεύεται. 

Βεὶ 1704. (ἔχραον:) ἐπῆλϑον. 
A 170b. μὴ κρύπτε κοινόν: κοινὸν λέγει τὸ ἔνδοξον" 
κοινὰ γὰρ τὰ ἔνδοξα, ἐξ ὧν πάντες μεταλαμβάνουσιν. 

ΒΟΡΕΟ [1700. μὴ κρύπτε κοινόν: μὴ ἀπόκρυπτε τὸ κοινὸν 
καὶ διάδηλον τοῖς πολλοῖς τοῦ Καλλιάνακτος γένος (πρό- 
γονος γὰρ τοῦ νικηφόρου οὗτος ἔνδοξος), ἀλλὰ ὕμνει. 
d. κοινὸν σπέρμα λέγει τὸ ἔνδοξον κοινὰ γὰρ τὰ τοι- 
«Ur ἐξ οὗ πάντως ἔχει. — e. τὸ συγγενικόν. 

A 1128. Ἐραστεϊδῶν: ὃ νοῦς" σὺν ταῖς τῶν Ἔραστι- 

4 ἀρετάν)] ἀρετᾶν AP^ 6 πυγμὴ 1τέβν: δὲ 9 βα- 
δίξοι E 10 ἐπεὶ πάντας B: ἐπὶ πάντα E. πάντα 18 αὐτῇ 

16 ἐξεχρησμῴδουν Εθν 17 ὡς περὶ B: ὥσπερ | civíc- 
τεται D 18 τοῦτο et 21 εἰρηται om. B 25 1. om. DEQ | 
μὴ &móxo. τὸ x. om. C 26 γένους EQ 28 κοινὰ] κοινὸν 
B** 29 ἐξ οὗ — ἔχει] ft. ἐξ ὧν πάντες μετέχουσι, cl. A (24) 

10 

15 
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δῶν χάρισι xol ἡδοναῖς ἡ πόλις κοινωνεῖ, ὃ δὲ xal σύν- 
δεσμος περιττεύει. 

172b. ᾿Ἐραστεϊδᾶν: ᾿Εραστείδης πρόγονος τοῦ Ζια- BCDEQ 
γόρου, ἀφ᾽ οὗ καὶ φυλὴ ὁμώνυμος ἐν Ῥόδῳ. φησὶν οὖν 

5 ὅτι σὺν ταῖς τῶν Ἐξραστειδῶν χάρισι καὶ ἡδοναῖς (τῶν προ- 
γόνων δὲ αὐτοῦ λέγει)... .᾽ ἐπεὶ καὶ πᾶσα ἡ Ῥόδος πλεί- 
στας εὐτυχίας ἐκ τῆς τούτου νίκης ἔχει. 

172c. σὺν χαρίτεσσι: ἐκ τῶν χαρίτων τῶν Ἔ ραστι- A 
δῶν ἢ σὺν ταῖς τῶν ᾿Εραστιδῶν χάρισι κῦδος ἔχει ἡ πόλις 

10 καὶ ϑαλίας. ὥστε τὸν μὲν Καλλιάνακτα πρόγονον εἶναι, 
Ἐραστίδας δὲ τὴν φατρίαν ἀπό τινος ᾿Εράστου καλεῖσθαι 
ἢ Ἐραστέος, ἀπὸ τοῦ ᾿Εραστεύς. ἃ. φυλὴ δέ ἐστι τῶν 
Ἐραστιδῶν ἐν Ῥόδῳ, ἀφ᾽ ἧς ἦν Διαγόρας. 

173a. ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνου: ἐκ τούτου ἐμφαίνει A 
15 ὅτι ἄνωϑεν αὐτῷ περὶ τὸν οἶκον συμφορὰν συνέβη γενέσϑαι, 

νῦν δὲ ἑτέρως αὐτοῖς πνέει τὰ πράγματα. παραμυϑεῖται 
οὖν αὐτόν. 

173b. ἐν δὲ μοίφᾳ μιᾷ χρόνου: ἐν τῷ βραχεῖ δὲ BCDEQ 
“χρόνῳ τὰ πράγματα ἄλλοτε ἄλλως διατίϑεται. εἶπε δὲ ἀλλη- 

40 γορικῶς, ὡς πρὸ ὀλίγου τινὸς λυπηροῦ αὐτῷ συμβάντος, 
καὶ ὅτι λοιπὸν ὀφείλει, ἑτέρας αὔρας τὸ δὴ λεγόμενον πνευ- 
σάσης, τέρπεσϑαι καὶ ἐν εὐτυχία πάσῃ καὶ χαρᾷ διαζῆν. 

175. (διαιϑύσσουσιν:) ὁρμῶσιν. ps! 

τέλος Διαγόρου πύκτου. 
8. ὕμνου τέρμα Διαγόρα τοῦ πύκτου. 

τέλος Διαγόρα "Poóíov πύκτου. "o uU0 

3 1] Καλλιάνακτος praem. BEQOv (in B delet., ut vid.) 
3.4 Διαγόρα CQ 4 ἀφ᾽ o6 — ὅ ἡδοναῖς om. Ὁ 6 δὲ om. 
Qv | lac. indicavi; ἡ πόλις κοινωνεῖ suppl. b ex A, om. τῶν — 
λέγε 11 ᾿Εραστοῦ: b — 15 αὐτ(ῷ [|| συμφορὰ: ego 16 ἑταί- 
ρως: Gerhard 18 μιᾷ om. ὃ 920 συμβάντος αὐτῷ Bv 
21 αὔρας] μοίρας Qi 22 πάσῃ καὶ χαρᾷ om. Ο0Ε8 
925 sub textu τέλος Q 
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Scholia in Olympionicarum earmen VIII. 

A ᾿Δλκιμέδοντι παλαιστῇ καὶ Τιμοσϑένει παλαιστῇ, καὶ Me- 
λησίᾳ παγκρατιαστῇ Νέμεα, Δἰγινήταις νικήσασιν (πῇ 
Ὀλυμπιάδα. 

BDEPQ .4λκιμέδοντι παιδὶ παλαιστῇ, καὶ Τιμοσϑένει παλαιστῇ 
Νέμεα. ἹΜελησίᾳ ἀλείπτῃ. δ 

€ ᾿4λκιμέδοντι παιδὶ παλαιστῇ καὶ Τιμοσϑένει καὶ Με- 
λησίᾳ παγκρατιαστῇ. 

DEQ ἸΤοῦ η΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ϑ΄. 
τὸ α΄ τροχαϊκὸν ἐπίτριτον, ἢ ἐπιχοριαμβικόν. τὸ β΄ ἰωνι- 
κὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος, τρίτου παίωνος ἀντὶ ἰωνικοῦ. τὸ y' 10 
ἰαμβέλεγος πλεονάζων συλλαβῇ. τὸ δ΄ ἐπιχοριαμβικὸν Πιν- 
δαρικὸν, ἢ ἰαμβέλεγος. τὸ ε΄ προσοδιακὸν δίμετρον ὑπερ- 
κατάληκτον. τὸ ς΄ προσοδιακὸν τρίμετρον καταληκτικὸν 
τοῦ ἰωνικοῦ μέσου ὄντος. τὸ ζ΄ δακτυλικὸν πενϑημι- 
μερές. τὸ η΄ ἰωνικὸν δίμετρον καταληκτικόν. τὸ 0' Εὐ- i5 
ριπίδειον. 

ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων ια΄. τὸ α΄ προσοδιακὸν τρίμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ β΄ δακτυλικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ γ΄ χοριαμβικὸν δίμετρον καταληκτικόν. τὸ δ΄ ἐγκωμιο- 
λογικὸν παρὰ τὴν τελευταίαν συλλαβήν. τὸ ε΄ δακτυλικὸν 20 
τρίμετρον τελικὸν, ἢ προσοδιακόν. τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ αὐτῷ. 

τὸ ζ΄ ὅμοιον τῷ αὐτῷς:ς: τὸ η δακτυλικὸν πενϑημι- 
μερές. τὸ 9' προσοδιακὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον᾽ ὁ πρῶ- 
τος ἰωνικὸς ἀπ᾽ ἀδιαφόρου, ὃ δεύτερος χορίαμβος. τὸ v 

2 c addidi ex V (inscr.) 4 παλαιστῇ (ali.)| παλαιστῇ τῷ 
ἀδελφῷ αὐτοῦ Ὁ — 5 καὶ Μελ. Q || ἀλείπτῃ] διδασκάλῳ ἀλείπτῃ P 

9 γοριαμβικόν ἘΘ᾽ν (corr. Pauw) 10 τρίτου DO: τετάρ- 
vov E. Ft. ζἀπὸν τρίτου || ἀντὶ τοῦ iov. Ὁ 12 τρίμετρον ἢ.“ 

18 προσοδι(α)γκὸν EQ: ἀνακλώμενον D || καταληκτικοῦ E 
11 ἡ ----ἰα΄ 186. Q || καὶ ἡ ἐπωδὴ D || προσοδικὸν fere E 18 ἀκατάζ. 
(410. βραχυκατάλ. E 19 τρίμετρον Ε 21 τὸ ς΄ — αὐτῷ 
om. E || ὅμοιον τῷ αὐτῷ Qv: ἐπίσ(ης) τῷ ε΄ D 22 ξ΄ DO: €^ E|| 
τῷ αὐτῷ om.D 38 óíusvoov Ὁ 24 ἰωνικὸς ἀπ᾿ ἀδιαφόρου 
scripsi: ἴων ἀδιάφορος DE ἀδιάφορος ἃ ἰαμβος ἀδιάφορος U 
ἐξ ἰάμβων ἀδιάφορος v (Tzetzes?) ἐξ ἰάμβου ἀδιάφορος Pauw 



Olymp. VIII metr.— 1 951 

ἰωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος, (ix τροχαϊκῆς συξυγίας πρώτης καὶ 
τρίτου παίωνος κατὰ τὸ ἔϑος τῶν ἰωνικῶν, volusvoov βραχυ- 
κατάληκτον. τὸ ια΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληπτον. 

Inser. 8. Γέγραπται ὃ ἐπινίκιος προηγουμένως τῷ .4λ- BCDEQ 
5 κιμέδοντι παιδὶ παλαιστῇ νικήσαντι τὴν ὀγδοηκοστὴν Ὀλυμ- 
πιάδα᾽ μέμνηται δὲ Ó Πίνδαρος καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 
Τιμοσϑένους Νέμεα νικήσαντος καὶ τοῦ ἀλείπτου αὐτοῦ 
Μελησίου, ὥς τινες παγκρατιαστοῦ. τοῖς γὰρ τρισί, φησιν 
ὁ Δίδυμος, μίαν Qv γέγραφε. b. ξητοῦσι δέ τινες διατί 

10 ἐν τῷ ἑνὶ τούτῳ ἐπινικίῳ τοὺς τρεῖς ἐνεκωμίασε; καὶ οἵ 
μέν φασι, διὰ τὸ “μὴ καϑ᾽ ἕκαστον ἀξιολόγους ἀφορμὰς 
εὑρηκέναι" οἱ δὲ, ὅτι ἐκ τῆς πόλεως ἦσαν τῆς αὐτῆς οἵ 
τρεῖς. 

18. Ὁ Πίνδαρος πρὸς αὐτὴν τὴν Ὀλυμπίαν ποιεῖται A 
15 τὸν λόγον, ὅ ἐστι πρὸς τὴν Πίσαν τὸν τόπον διαλέγεται" 

καὶ μητέρα αὐτὴν καλεῖ τῆς ἀληϑείας, ἐπειδὴ μετὰ πάσης 
ἀληϑείας ἐκρίνοντο oí ἀγωνιζόμενοι. 

lb. Μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων: μητέρα τῶν ἀγώ- ABCDEQ 
vov τὴν Ὀλυμπίαν, οἷον μητρόπολιν, διὰ τὸ ἐπιφανέστατον 

30 εἶναι τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα. 
lc. χρυσοστεφάνων: ἀντὶ τοῦ καλλιστεράνων. ABCDEQ 

Ὅμηρος (1 889) 
οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ ᾿Δφροδίτῃ κάλλος ἐρίξοι. 

ἃ. ἢ ὅτι ἀληϑῶς ἡ διδομένη τοῖς νικῶσιν ἐλαία καλλι- 

24 Aristot. mirab. 51. sch. Ar. Plut. 586. Paus. 5, 15, 8 

1 ἐκ add. b 1.2 καὶ voírov παίωνος del. Beck — 2 σπαί- 
ovog E || ἔϑος DE: σύνηϑες Qv | xal ante τρίμ. add. EQv (del. b 
praeeunte Pauwio) ll τριμέτρων βραχυκαταλήκτων E 4 1. nullum 
D: μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων BCEQ 7 Νεμέᾳ νικήσαντι ΒΕ 
8 Μιλησίου BCE*?* || cwwsg] τινὲς καὶ Ov 9 ἀπορία add. Bs 

10 ἐπινίχῳ C || ἐνεχωμίασε C: ἐνεγκωμίασε 15 Πίσσαν 
16 ,Debebat esse μητέρα ἄϑλων καὶ δέσποιναν ἀληϑείας αὐτὴν 
καλεῖ" b 18 1. om. V [[|χρυσεοστε(φάνων) Ἀ || μητέρα À: μ. δὲ 
V | ἀγώνων A: ἄϑλων εἶπε Υ 19 οἷον τ ὡσανεὶ V | μητρό- 
zt0449 À: μ. οὖσαν V || ἐπιφανεστέροννΥ ρυσεοστε(φάνων) À 
χρυσοστ. δὲ CDEQv 38 ἐρέξει DE 24 5 ὅτι E ληϑοῦς (-üg scripsi) 
Α: καὶ γὰρ δὴ ὄντως BCEQ ἐπεὶ καὶ D | ἐλαία τοῖς νικῶσι V 
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BCDEQ στέφανος καλεῖται. 6. δέσποινα δὲ ἀληϑείας διὰ τὸ 
αὐτόϑι τὸ τῶν ᾿Ιαμιδῶν μαντεῖον ὑπάρχειν. 

BcDEQ — 1f. μᾶτερ ὦ χρυσοστεφάνων: ἡ τῆς ἀρχῆς ἐξήγησις 
οὕτως ἔχει. ὦ Ὀλυμπία μῆτερ τῶν χρυσοστεφάνων ἄϑλων. 

BCEQ  g. μῆτερ δὲ, ἐπεὶ δοκεῖ ὁ Ὀλυμπιακὸς ἀγὼν πρωτεύειν τ 
BCDEQ τῇ δόξῃ παρὰ τοὺς ἄλλους. hh. ὡς οὖν λέγομεν μητρό- 

πολιν τὴν πρώτην καὶ ἐνδοξοτέραν πόλιν, οὕτω καὶ ἐν- 
ταῦϑα μητέρα ἄϑλων. 

BEQ 88. δέσποιν᾽ ἀλαϑείας: ᾧ δέσποινα τῆς &iuOtlag: 
ἐπειδὴ τὸ μαντεῖόν ἐστιν ἐκεῖ τὸ τῶν "louidów. 10 

A 8b. ἕνα μάντιες ἄνδρες: διὰ τὸ vv ᾿Ιαμιδῶν μαν- 
τεῖον. 6. τὸ ξξῆς᾽ ὕπου μάντιες ἄνδρες τοῖς διὰ τοῦ 
πυρὸς ἱεροῖς σημειούμενοι διαπειρῶνται τοῦ Ζ4ιός. — d. ἀντὶ 
τοῦ ἀποπειρῶνται. 

BCEQ 896. ἕνα μάντιες ἄνδρες: ἔνϑα, λέγει δὲ ἐν τῇ Ὀλυμ- τὸ 
Toe, oí μάντιες ἄνδρες διὰ τῶν ἐμπύρων ϑυσιῶν ἀποπει- 

BEQ ρῶνταί, | φησι, τοῦ Διὸς περὶ τῶν ἀνθρώπων, εἴ τινα λό- 
γον αὐτῶν ἔχει καὶ φροντίδα. 

A 48. ἐμπύροις τεκμαιρόμενοι: ἀντὶ τοῦ ἐμπείρων, 
φησὶ, γινώσκουσι, τίνα ὃ Ζεὺς ἐκ.... τῶν ἀνθρώπων τῶν 530 
τὴν ἀρετὴν φιλούντων᾽ τὴν δὲ ἀρετὴν καὶ παραμυϑίαν τῶν 
πόνων ζητοῦσιν, οὗ μὲν ἀγαθῶν, o[ δὲ τῶν κακῶν ἀνα- 
βολήν. 

A 4}. παραπειρῶνται: ἡ παρά περισσή᾽ ἔστι γὰρ πει- 
ρῶνται. 06. ἢ ἡ παρά ἀντὶ τῆς ἀπό ἔστι γὰρ (ἀπο-δ 36 
πειράζουσιν. 

1 καλεῖται À: προσαγορεύεται V 2 ᾿Ιαμίἰδον BE 8. ἄλ- 
Aog praem. Qv || l. om. CD || μῆτερ E*?*Q0 || τῆς] τῆς ἐξ D 
6 «sia B || ἐπειδὴ E | Ὀλυμπικὸς E 7 πόλιν] τῶν πόλεων E 
(sed πόλδων corr. in πόλιν) || ἐνταῦϑα —8 ἄϑλω»] ὡς πρῶτον 
καὶ ἔνδοξον τὸν Ὀλυμπιακὸν ἀγῶνα D 9. δέσποινα δὲ ἀλ. D, 
om. celeris || ἀληϑείας Β0 10 ἐπεὶ B || ̓ Ιαμίδων BE 
11 'I«uíó(ov) 14 é&xomsigóv — 15 l1] om. E τὸ δὲ ἕνα ἀντὶ 
zoo 0 16 οἱ μάντιες (ue C) ἄνδρες ΕΘ: ἄνδρες οἱ μάντιες 
Bv 17 εἰ --- 18 φροντίδα EQ: εἴ τιν᾽ ἔχει λόγον" ἤγουν φρον- 
τίδα B 19 ἐμπείρων corruptum: δι᾽ ἐμπύρων) 20 lac. indicavi; 
εἴ τινα λόγον ὁ Ζ. ἔχει Schroeder — 218q. corrupta; ἀναπνοήν ὃ 
Sehroeder 22 καλῶν: correxi 26 suppl. b 
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4d. ἀποπειρῶνται oí μάντεις καὶ ἐπιζητοῦσι μαϑεῖν BCDEQ 
| διὰ τῶν ἐμπύρων τεκμαιρόμενοι καὶ εὑρίσκοντες τὰ σημεῖα. 
περὶ ποίων δὲ ἀνθρώπων ἀποπειρῶνται; περὶ τῶν ξητούν- 
τῶν καὶ ἐπιϑυμούντων μεγάλην ἀρετὴν κτήσασθαι ἐκ τῆς 

δ νίκης καὶ σπουδαζόντων ἀναπνοὴν λαβεῖν ἐκ τῶν κατεχόν- 
τῶν μόχϑων. 10Q 

ὅδ. Διὸς ἀργικεραύνου: ijo, παρὰ Ζιός" ἐνταῦϑα A 
ἡ παρά συναπτέον᾽ ὥστε sivov παρὰ 4ιὸς ἀργικεραύνου 
πειρῶνται μεγάλαν ἀρετὰν ϑυμῷ λαβεῖν μαιόμενο. ὁ δὲ 

10 λόγος" εἰ φροντίξει τῶν ἀνθρώπων ὃ ἡμεῖς λέγομεν ἀπο- 
πειρῶνται. Ὁ. ὁ δὲ ᾿Αρίσταρχος οὕτως᾽ ἀποπειρῶνται εἰ 
ἀντιποιεῖται περὶ ἀνθρώπων καὶ ἔχει λόγον τῶν ξητούντων 
ἀρετὴν κτήσασθαι. 

10a. ἄνεται δὲ πρὸς χάριεν᾽ τουτέστιν οὗ εὐσεβεῖς A 
15 ἀνύουσί {τι ταῖς πρὸς ϑεοὺς λιταῖς, οἱ δὲ ἀσεβεῖς οὐδα- 

μῶς. ^ b. ἢ οὕτως τελευτᾷ δὲ πρὸς χάριν εὐσεβείας τὸ 
μαντεῖον. 06. ἢ οὕτως᾽ ἀνύεται τὰ μαντεῖα ταῖς τῶν ἀν- 
δρῶν λιταῖς. ἀ. βέλτιον δέ᾽ τελειοῦται τὰ μαντεῖα πρὸς 
τὸ κεχαρισμένον ἕνεκα τῆς εὐσεβείας" olov οἱ εὐσεβεῖς ἀνύ- 

90 OUO ταῖς πρὸς ϑεοὺς λιταῖς καὶ λαμβάνουσι κεχαρισμένους 
χρησμοὺς, of δὲ ἀσεβεῖς oU. ^ e. ᾿Δσκληπιάδης δὲ χωρὶς 
τοῦ G γράφει λιταί" δεήσει δὲ καὶ αὐτὸν λαμβάνειν τὸ ἄνε- 
ται ἀντὶ πληϑυντικοῦ τοῦ ἄνονται, ἵνα q^ τελειοῦνται δὲ 
eL λιταὶ πρὸς τὴν χάριν τῆς εὐσεβείας. 

25 10f. ἄνεται δὲ πρὸς χάριν: ἀνύεται δὲ τὸ τοιοῦτον BCEQ 
τὸ ποῖον; τὸ φανερωθῆναι τὴν τοῦ Διὸς βουλήν. ἀνύεται 
(δὲ εἰς χάριν τῶν εὐσεβῶς καὶ ὁσίως εὐχομένων καὶ 
λιτανευόντων, ὅπερ ἐστὶ τῶν μάντεων καὶ ἱερέων. ἐπαινεῖ 
οὖν ἴσως τοὺς Ἰαμίδας ὡς εὐσεβεῖς" | δύναται δὲ καὶ ἐπ᾽ BEQ 

11. nullum CD: παραπειρῶνται B ἄλλως Εν — 9—11 cor- 
rupta; μεγάλα — λαβεῖν 1. novi sch. videntur — 9 βαλεῖν A (de- 
fendit b ut ex varia lectione ortum) 11 ἀποπειρῶνται (alt.) 
b: ἀπειρῶνται — 16 τι addidi ex V (240,6) || ϑεοὺς scripsi cl. V 
240,5: ϑεῶν Α — 19 εὐσεβείας V (240,11): μαντείας 21 ᾿4σ- 
κληπιάδης V (240,6): ᾿ἀσκληπιὸς 22 λαμβάνει: b 28 τοῦ b: 
τὸ || ἄνονται ego: e Α ἀνύονται b 21 δὲ addidi || εὐχ. 
καὶ om. E 28 ἱεοίω᾽ω E 239 δὲ EQ: οὖν Bv 
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αὐτῶν τούτων νοεῖσϑαι τὸ εὐσεβείας. — g. πρόσκειται δὲ 
τὸ σημεῖον ὅτι τὸ σημαινόμενόν ἐστι τοιοῦτον᾽ ἐπιτελεῖται 
δὲ χάριν τῆς εὐσεβείας, ἢ διὰ τὴν εὐσέβειαν. 150 

BCDEQ h. ἄλλως᾽ ἄνεται δὲ πρὸς χάριν: τουτέστιν of εὐσεβεῖς 
ἀνύουσί τι ταῖς πρὸς τοὺς ϑεοὺς λιταῖς, oí δὲ ἀσεβεῖς οὔ. 5 

i γράφει δὲ [κατ᾽ ἐνίους] ὃ ᾿Ασκληπιάδης ἄνευ τοῦ σ 
λιταί, καὶ οὕτω καϑίστησι τὸν λόγον" πρὸς δὲ τὸ πεχαρισ- 
μένον τῇ εὐσεβεία τῶν ἀνδρῶν ἀνύονται λιταί᾽ ὡς ἂν αὐὖ- 
τῇ τῇ τῶν ἀνδρῶν εὐσεβείᾳ κεχαρισμένου τοῦ λιτανεύειν 

BCEQ ὄντος.Ό Κα. ἄλλως᾽ τελειοῦται ἡ μαντεία πρὸς τὸ κεχαριόσ- 10 
μένον ἕνεκα τῆς εὐσεβείας ταῖς τῶν ἀνδρῶν λιταῖς. 

BcDEQ 1. ἢ οὕτω᾽ τελειοῦνται δὲ τὰ μαντεῖα ταῖς τῶν ἀνδρῶν 
εὐσεβείαις, ὅτι πείϑοντες λιταῖς τοὺς ϑεοὺς λαμβάνουσι 
χφησμούς. τοῦτο δὲ λέγει, ἐπεὶ οὐ παντὶ ἀνθρώπῳ μαν- 
τεύεται τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ τοῖς εὐσεβέσιν. τοῖ9 15 

A 128. ἀλλ᾽ ὦ Πίσας: πρὸς αὐτὸ τὸ τῆς Πίσης ἄλσος 
διαλέγεται" ἢ πρὸς τὸ Πάνϑειον, ὅπου αἵ ἐλαῖαι φύονται" 
ἢ πρὸς τὸν τόπον ὅπου οἱ ἀνδριάντες τῶν νικησάντων 
ἀνάκεινται. " 

BcoEQ 12b. ἀλλ᾽ ὦ Πίσας εὔδενδρον: ἤτοι λείπει τὸ ἔ ἔχον 30 
ἢ φιλῶν, τὸ τῆς Πίσης ἄλσος. Üv' ἡ ἡ πρὸς τὸν Δία 
yov' ἢ πρὸς αὐτὸ τὸ ἄλσος τῆς Ὀλυμπίας λέγει, ὅπερ. . 

BCEQ ἀνάκειται τῷ Διὶ τῷ τῆς rig c. τὸ εὔδενδρον ἄλσος 
CDEQ τὸ ὃν ἐπὶ τῷ ᾿Δλφειῷ. ὃ δὲ τρόπος περίφρασις. 
BCDEQ e. τοῦτον τὸν κῶμον καὶ v ὕμνον καὶ τὴν ἐκ τῆς Ovt- 95 

φανηφορίας πρόσδεξαι νίκην. 

11 Aristot. mirab. 61. sch. Ar. Plut. ὅ86. sch. O. 8, 60 

1 τούτων EQ: τοῦτο B || εὐσεβείας b: εὐσεβεῖς 2 τὸ ση- 
μεῖον] ad textum post λιταῖς obelus (—) Β 4 ἄλλως om. DEQ 

ὅ εὐσεβεῖς E 6 γράφει à) ὁ A. EGO: γράφει δὲ κατ᾽ 
ἐνίους "4. B γράφει δὲ κατὰ ᾿Ασκληπιάδϑδην D γράφεται δὲ καὶ 
κατὰ ᾿Ασκληπιάδην C 8 ἀνύονται CDEO: ἀνύουσι B 
9 χαριξομένου DO, om. ὄντος 11 ταῖς] τῆς B 12 ἣ οὕτω 
ἄλλως D om. E 18 τοὺς θεοὺς λιταῖς CD 16 Πίσσας 
Πίσσης: b | ἄλσος] « corr. ex ὁ 17 Ilívàwv: b 30 ἤτοι 
3j E 84 περιφραστικός V 25 τοῦτον — ὕμνον καὶ] pe B 
τὸν ὕμνον καὶ τὸν κῶμον E 26 πρόσδεξαι] δέξαι Β 
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12f. (ἄλσος:) λείπει τὸ ἔχων. Βεὶ 
148. μέγα τοι κλέος: ὦτινι ἂν τὸ σὸν γέρας παρα- A 

, κολουϑήσῃ, μέγα κλέος αὐτῷ ἐστιν. 
14b. μέγα τοι κλέος: μεγίστη γὰρ ἐκείνῳ δόξα, ᾧ BDEQ 

δ ἂν τὸ σὸν κλέος ἐπακολουϑήσῃ τὸ ἡδὺ καὶ τερπνόν᾽ ἀγλαΐα 
γὰρ ἡ τέρψις. 

16. ἄλλα δ᾽ im ἄλλον ἔβαν: οὐ πάντες τὰ αὐτὰ ABCDEQ 
ἔχουσιν ἀγαϑὰ, ἀλλὰ ἄλλος ἄλλα. λέγει ὅτε αὐτὸς ὃ ᾿άλκι- 
μέδων Ὀλύμπια νενίκηκεν. ὃ δὲ ἀδελφὸς Τιμοσϑένης 

10 Νέμεα' διὸ οὐ πάντες πάντων κοινωνοῦσε τῶν ἀγαϑῶν. 
[Ὅμηρος (4 820)" ABCEQ 

ἀλλ᾽ oU πως ἅμα πάντα ϑεοὶ δόσαν àvOpdmowiv. 
18. σὺν ϑεοῖς: ἀντὶ τοῦ, τῶν ϑεῶν βουλομένων πολ- HQ 

λαὶ ὁδοὶ γίνονται εἰς τὸ εὖ πράσσειν. 
15 198. ὕμμε δὲ κλάρωσεν: ὑμᾶς μέντοι, ὦ Τιμό- B(c)DEQ 

GOcveg, ἐκλήρωσε καὶ προσῳκείωσεν ἡ μοῖρα καὶ τὸ δαι- 
μόνιον τῷ Διὶ τῷ γενεϑλέῳ᾽ γενεϑλίῳ δὲ τῷ τῆς γεννήσεως 
αἰτίῳ. τοῦτο δὲ εἶπεν ἐπειδὴ νεώτεροι ἐνίκησαν. 

19b. ἐκλάρωσεν: ὃ μοιρίδιος ὑμῶν πότμος καὶ ἧς 
0 τύχη ἀπεκλήρωσεν ὑμᾶς κατὰ τὴν γένεσιν τῷ Διὶ, σέ τε; 

ὦ Τιμόσϑενες, καὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αλκιμέδοντα. 
21a. ἐν Νεμέᾳ: ὅτι Νέμεα νενίκηκεν" ᾿Αλκιμέδων δὲ A 

Ὀλύμπια᾽ ἀμφότερα δὲ Zi ἀνάκεινται. 
21b. ἐν Νεμέᾳ πρόφαντον: ἐπιφανῆ καὶ ἐπίσημον BcDEQ 

38 ἐποίησεν. 6. ἀμφοτέρους δὲ τοὺς ἀγῶνας τούτους ἀνάπτει 
τῷ 4i, παρόσον «καὶ ἡ Ὀλυμπία καὶ ἡ Νεμέα Διός. | καὶ BcEQ 
ὁ Καλλίμαχός φησι (fr. 193)" 

Ζηνί τε καὶ Νεμέῃ τι χαρίσιον ἕδνον ὀφείλω. 

4 γὰρ B: γάρ ἐστιν E δὲ ἕνεστιν DO. || ἐκείνῳ δόσις ἢ ἐκεῖνο 
δόσις U ὅ ἑπακολουϑῇ D 1 ἄλλον V: ἄλλων A | ἔβαν om. 
ACQ — 8 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ E|| ἄλλος ἄλλα AEQ: ἄλλο ἀλλος Bv 
ἄλλος ἄλλως D || λέγει Α: τοῦτο δὲ εἵπεν V || αὐτὸς ὁ A: ὁ ui» V 

9 ἐνίκησεν V || ἀδελφὸς om. V 10 Νέμεα AD: ἐν Νεμέᾳ || οὐ 
πάντες V: πάντες οὐκ 11 Ὅμηρος À: παρὰ τὸ Ὁμηρικόννῃ 
12 ἅμα πάντα AC(E)0: ἅπαντα Br 18 τοῦ om. ἢ 16]. BC(E): 
ὕμμε δ᾽ ἐκλ. πότμος Ὁ ὕμμε δέθ! 16 ἐκλάρωσε E — 19 ἐκλάρωσεν] 
x rescr. | ἡμῶν: Ὦ 25 τούτους om. E od. Νεμέᾳ [|| χαρίσιον C E 
(-o» extritum) (0: χάρισιν Br (corr. Bentley) | ἔδνον B || ὀφείλει E 

Bonor. rx PrxDARUM ed. Drachmann. 16 
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BDEQ 21d. zoógavrov: ᾿Αλκιμέδοντα δέ: σὲ μὲν ἐπι- 
φανῆ καὶ ἔνδοξον ὃ Ζεὺς ἐν τῇ Νεμέᾳ πεποίηκε, τὸν δὲ 
᾿Δλκιμέδοντα Ὀλυμπιονίκην ἐν τῷ Κρονίῳ λόφῳ. 

A 22. Κρόνου λόφῳ: τῇ Ἤλιδι. οἵ δὲ ὅτι ὑπὸ τὸ ὄρος 
ἐκεῖνο Κρόνος ἵδρυται. δ 

BcDEQ — 24a. ἦν δ᾽ ἐσορᾶν καλός: καλὸς μὲν ἦν καὶ ὀφϑῆ- 
ναι ὃ ᾿Αλκιμέδων, οὐ κατήσχυνε δὲ τὸ εἶδος τοῖς ἔργοις. 
ἀνεκήρυξε γὰρ τὴν Αἴγεναν τὴν ναυτικὴν κρατήσας καὶ 
νικήσας πάλῃ. 

A — 25a. οὐ κατὰ εἶδος ἐλέγχων: τῷ τῆς πάλης. 10 
b. [ἄλλως] τὴν εὐμορφίαν, τὸ εἶδος, οὐ κατελέγχων. ὃ δὲ 
Ὅμηρος (o 454) ἐκ τοῦ ἐναντίου οὐκ ἄρα σοί γε φρένες 
ἧσαν καὶ εἶδος. 

A 268. ἐξένεπε: ἀνακηρυχϑῆναι ἐποίησεν. Ὁ. [καὶ] 
ἀνεκήρυξεν ἑαυτὸν Αἰγινήτην τῇ πάλῃ [καὶ] κρατήσας καὶ is 
νικήσας. 6. δολιχήρετμον δὲ τὴν Alywav, ὅτι ναυτι- 
xol οἵ Αἰγινῆται ὡς καὶ ἐν τῷ Περσικῷ πολέμῳ δεύτεροι 
AOqvalov εὑρέϑησαν. 

BcoEQ 264. ἐξένεπε κρατέων: ἐξηγόρευσεν. — e. ἀνεκήρυξε 
τὴν ναυτικὴν Aiwev. ᾿Ησίοδος (fr. 100, 6): 20 

οὗ δή τοι πρῶτον τεῦξαν νέας ἀμφιελίσσας; 
πρῶτοι δ᾽ ἱστία ϑέσαν νεὼς πτερὰ ποντοπόροιο. 

A 2388. ἔνϑα σώτειρα: ἐν τῇ Αἰγίνῃ ἀσκεῖται ἡ Θέμις 

Sch. 24b. lex. Vind. 111, 16: καλὸς ὁ ἀγαϑός. καὶ καλὸς 
ὁ ὡραῖος... ... Πίνδαρος" ἦν δ᾽ ἐσορᾶν καλὸς ἔργῳ τ᾽ οὐ κατὰ 
εἶδος ἐλέγχων. 

20 sch. Nem. 3,21 (p. 79 Ab). Tzetzes ad Lyc. 176 

1sqq. sch.21d praec. praem hb — 3 λόφῳ] τῷ λόφῳ E 
6 1. om. D || ἦν (alt.) B: οὖν CDE om. ἢ || καὶ om. hb — 7 τὸ εἶδος] 
τοῦτο D 8 Alywa E 10 κατ᾽ εἶδος | τοῦ τῆς πλάνης: ὃ 

11 ἄλλως delevi || συμμορφίαν: Ὁ | roo εἴδους ἢ 19.18 γ᾽ 
ἐπὶ εἴδει καὶ φρένες ἦσαν codd. Hom. 14 ἐξέννεπε || καὶ de- 
levi 1δὅ καὶ om. b 19 ἐξέννεπε B | ἐξηγόρευσας et ἀνεκή- 
ουξας B 21 δή τοι CDQ Tz. sch. Nem.: δ᾽ ἤτοι BEG δ᾽ ἦτοι b | 
πρῶτον DEGO sch. Nem.: πρῶτοι BC; utrumque codd. Tzetzae || 
ξεῦξαν sch. Nem. | νῆας B || ἀμφιέλσας E 22 ϑέσαν cor- 
ruptum; θέσσαν r|| νεὼς omnes (etiam &G) 
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ἡ τοῦ ξενίου Διὸς πάρεδρος. ^ b. τουτέστι φιλόξενοί εἶσιν, 
ἴσως διὰ τὸ ἐμπορεῖον εἶναι τὴν Δἴγιναν. 

280. ἔνϑα σώτειρα Διὸς ξενίου πάρεδρος ἀσκεῖ- BCDEQ 
ται Θέμις: ἐν m Αἰγίνῃ ἡ Θέμις ἡ τοῦ Διὸς πάρεδρος 
ἀσκεῖται καὶ ϑρησκεύεται. ἐπαινεῖ δὲ αὐτοὺς ὡς φιλοξέ- 
νους, διὰ τὸ παρὰ τῷ πλῷ κεῖσθαι καὶ πολλοὺς ὑπο- 
δέχεσϑαι. διὰ τοῦτο εἶπεν ἔξοχ᾽ ἀνθρώπων, | ἵνα ἐξόχως καὶ 
ὑπὲρ πάντας ἀνθρώπους εἴπῃ τὴν Θέμιν ἀσκεῖσθαι ἕνεκα 
φιλοξενίας παρ᾽ «Αἰγινήταις᾽ ἐπειδὴ τὸ κεκριμένον τῆς πρὸς 
ἕκαστον ἀξίας αὐτοῖς προσμαρτυρεῖ. τοῦτο γὰρ μάλιστα ἀξιώ- 
ματος ἄξιον, τὸ τῶν πλησιαζόντων ἑκάστῳ τὴν πρέπουσαν 
καὶ πρόσφορον ἑκάστῳ ἀποδοῦναι τιμήν. διὰ τοῦτο οὖν 
φησι τιμᾶσϑαι ἐξόχως τὴν τοῦ Διὸς ξενίου Θέμιν. ἐπειδὴ 
ἔνϑα ἂν q πολύ τι καλὸν, ὡς καὶ ἐν Αἰγίνῃ τὸ τῆς φιλο- 
ξενίας. καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων χρόνον ἢ πλῆϑος ἀν- 
ϑρώπων ἔχοι τὴν ῥοπὴν παραγινόμενον, τοῦτο διακρῖναι 
καὶ δοκιμάσαι ὀρϑῷ λογισμῷ καὶ προσήκοντι, ἵνα ἑκάστῳ 
τὸ πρέπον παράσχῃ καὶ κατὰ καιρὸν, δύσκολόν ἐστι καὶ 
δυσανταγώνιστον᾽ ὕπερ «Αἰγινῆται ὑπὲρ πάντας κατώρϑωσαν. 

BCEQ 

29a. πάρεδρος ἀσκεῖται Θέμις: Aoxiqmidóno ἀντὶ BCDEQ 
τοῦ τιμᾶται πρὸς τοῦ ξενίου zig. Ὁ. τουτέστι φιλόξενοί 
εἶσιν. ἴσως διὰ τὸ ἐμπορεῖον εἶναι τὴν Αἴγιναν᾽  ὅϑεν τὸν 
ἐπὶ μεταβολῇ φόρτον Αἰγινητικὸν ἔλεγον καὶ τοὺς παντο- 
πώλας «Αἰγινοπώλας. 

28 EM 28,10. Hes. Αἰγειναῖα. Sirab.8,876. Append. prov.1,7 

2 διὰ V (cfr. 22): δ᾽ ἃ Διὸς ---4 Θέμις (pr.) om. CO. &evíov 
— Θέμις om. DE 4 Αἰγίνῃ] ἐν Aiy. v 6 τὸ BC*DO: τῷ 
C'E || παρὰ] περὲ ἢ 9 χεκριμένον B: πεκριμμένον E. κεκρυμ- 
μένον eM τῆς Ο: καὶ 10 αὐτῷΒ 11 τὸ BC: ve E τῷ (| 
ἑκάστῳ CE: ἕκαστον B 12 ἑκάστῳ om. CÜüv 14 ἦ om. B 

15 πλείστων CE || χρόνον --- ἀνθρώπων om. C; ἀνϑρ. χρόνον 
vix sanum 16 ἔχοι BE: ἔχει Cv. ἔχῃ ΟΠ || τὴ» om. B || παρα- 
γινόμενον E: -uévnv C. -yevóusvov Qv zxsQuywóusvoy Bb 17 δο- 
κιμάσαι CG0: δοκιμᾶσϑαι B προδοκιμάσαι E || ἑκάστοις B 
18 καὶ (pr) om. E 20 ἄλλως praem. DQ 1. om. € || Θέμες om. 
DO || σκλ. δὲ τὸ ἀσκεῖται ἀντὶ τοῦ τιμᾶται, om. 21 πρὸς --- ztóc C 

28 μεταβολῇ CE: μεταβολῆς BQv || τοὺς b: τὰς BCE τὸ GO 
16 

BCEQ 
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BcoEQ 804. ἔξοχ᾽ ἀνθρώπων: ἵνα βεβαιώσῃ τὸ ἐξόχως, ἐπά- 
BCEQ ye ἔνϑα γάρ τι πολύ ἐστι καὶ ῥοπὴν ἔχει μεγάλην, | ὡς 

καὶ ἐν Αἰγίνῃ τὸ τῆς φιλοξενίας. τοῦτο ὀρϑῇ διανοίᾳ καὶ 
ἀσφαλεῖ πεκριμένως εἰπεῖν μὴ ἔξω τοῦ προσήκοντος, ἀλλ᾽ 
εὐκαίρως, δύσκολόν ἐστι καὶ δυσπαλές. ss*BCDEQ 

30b. ἔξοχ᾽ ἀνθρώπων: ὅπου γὰρ ἂν ἢ πολὺ καὶ 
πολλαχοῦ ῥέπειν δυνάμενον, δυσχερές ἐστι κατὰ τρόπον προ- 
νοῆσαι. τοῦτο δέ φησιν, ὅτε φιλόξενοι ὄντες μετὰ κρίσεως 
παραδέχονται τοὺς ἀφικνουμένους. 6. ἄλλως" γνωμιπόν 
ἐστι τὸ λεγόμενον, τείνει δὲ εἰς τὸν περὶ φιλοξενίας τῶν 
Αἰγινητῶν λόγον. σημαίνει δὲ τοῦτο᾽ ἐὰν γὰρ ἢ πολλὰ καὶ 
πολλαχῇ ῥέπειν δυνάμενον, περὶ τοῦ τοιούτου προνοῆσαι 
κατὰ τρόπον καὶ οἰκονομῆσαι καὶ κατορϑῶσαι δυσχερὲς τοῖς 
πολλοῖς. οὔκ εἰσιν οὖν bevor of «Αἰγινῆται, οὐδὲ μὴν 
ἄνδρα ἀκρίτως παραδέχονται, dg ἡ Πηνελόπη (v 132) 

ἐχπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων 
χείρονα, τὸν δέ τ᾽ ἀρείον᾽ ἀτιμήσασ᾽ ἀποπέμπει. 

ἃ. δύναται τὸ πολὺ wol πολλᾷ ῥέπον κατὰ τοῦ ὄχλου τί- 
ϑεσϑαι᾿ ἐν ἢ πόλει ἐστὶν ὄχλος, ἐν ταύτῃ τὸν κατοικοῦντα 

᾿ τῶν συμφερόντων τι νοῆσαι χαλεπόν ἐστιν᾽ [ἀπὸ] ἀκριβοῦς 
γὰρ διανοίας ἔργον ἐστὶ τουτέστε τοῦτο. οὕτως ἐπλήϑυναν. 
of Αἰγινῆται ὡς uf μυριάδας οἰκετῶν κτήσασϑαι. ὥς φη- 
σιν ᾿Δριστοτέλης (fr. 4712 R.). — e. ἐπαινεῖ δὲ τοὺς «Αἰγινήτας 
ὅτι πάντας δεχόμενοι ἐξαιρέτως τοὺς ἀγαϑοὺς ἔχουσιν. 

808. ὅ,τε γάρ: πολλοὺς ξένους παραγίνεσϑαί φησιν εἰς 
Αἴγιναν καὶ δυσχερὲς ὁμοῦ πολλῶν ὄντων διαγινώσκειν τοὺς 
Αἰγινήτας, χρηστὸς τίς ἢ τίς φαῦλος" καὶ ὅμως τοσούτους 

21 Athen. 6, 313 ἃ 

1 τὸ] καὶ τὸν 2. ῥοπὴν ἢ: τροπὴν ἔχοι Ε 4 ἀσφαλείᾳ 
Q b I| κεκριμένως CEG: κεκρυμμένως ἢ κεχρημένος Bv κεχρημένον 
Beck 6 ἢ} {τιδ πολὺ Schroeder 7 ῥέπειν ego: ῥέπει" ἢ 
10 δὲ V (245, 10): om. A || φιλοξενίας V: ξενίας ΑΚ 11 πολλὰ À 
prave: v, πολὺν — 18 καὶ κατορθῶσαι B (2465,13): κατορϑῶν À 

16 ἄνδρα om. V; ft. πάντα 16 γεν: τε A. 17 δέ τ᾽ ἀρείον᾽ 
Hom.: δὲ ἕτερον | ἀτιμάσασα 18 πολλὰ 19 ὄχλος V: πόλις À 

21 τουτέστι corruptum; fl. ποιῖῆσαι 26 δυσχερῶς ὃ 

0 
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ὑποδεχόμενοι περὶ τοὺς ἀγαθοὺς μᾶλλον ἐσπουδάκασιν. —g. τὸ 
δὲ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπον, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. τὸ 
δὲ δυσπαλὲς ἀπὸ τῶν δοράτων ἔχει τὴν μεταφορὰν, καὶ 
τὸ ῥέπειν ἀπὸ τῶν ἱστάντων ἐπὶ ξυγοῦ. ὅταν γὰρ τὸ ἐν 

δτῷ ζυγῷ ἐλαφρὸν ἧ, εὐχερὲς τὴν ἰσότητα γνῶναι᾽ ἐὰν δὲ 
βαρὺ , δυσχερές. h. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτι εἰς 
ὑπερβολήν εἶσι NUS τὸ καλὸν καὶ τὸ δυσχερὲς, ὕπερ 
καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις χαλεπὸν νομέξεται. 

801. O2; γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέποι: γνωμεκόν BCDEQ 
10 ἐστε τὸ λεγόμενον, συντείνει δὲ εἰς τὸ περὶ φιλοξενίας τῶν 

«Αἰγινητῶν. σημαΐένει δὲ τοῦτο" ὕπου γὰρ ἂν ῇ TL πολὺ 
καὶ πολλαχοῦ ῥέπειν δυνάμενον, περὶ τοῦ τοιούτου προ: 
νοῆσαι καὶ κατὰ τρόπον οἰκονομῆσαι καὶ κατορϑῶσαι δυσ- 
χερὲς τοῖς πολλοῖς γίνεται. Κ. οὐκ εἶναι οὖν φησιν ἀξέ- 808 

15 vovc τοὺς «Αἰγινήτας καϑάπαξ, οὐδὲ μὴν ἀκρίτως ὑπο- 
δέχονται τοὺς παραγινομένους οὗτοι πάντας, ὡς ὁ Τηλέμαχός 
φησιν ἐπὶ τῆς Πηνελόπης (υ 181)" 

τοιαύτη γὰρ ἐμὴ μήτηρ, πινυτή mto ἐοῦσα" 
ἐμπλήγδην ἕτερον γε τιμᾷ. 

40 1. δύναται [οὖν] τὸ πολὺ ἐπὶ τοῦ ὄχλου τίϑεσϑαι τοῦ ἐν 
τῇ πόλει, οἷον" ὅπου ἐστὶν ὄχλος, ἐνταῦϑα τὸν κατοικοῦντα 
ὄχλον τῶν συμφερόντων τι νοῆσαι χαλεπόν ἐστιν. ἀκριβοῦς 
γὰρ διανοίας καὶ ἠρεμούσης καὶ ὀλίγων ἀνδρῶν τὸ ἐπὶ τοι- 
αὐτην ἐνεχϑῆναι κρίσιν. πλήϑειν γὰρ ἀνδρῶν οὕτω φασὶ τὴν 

35 ἔγιναν ὡς εἶναι ἐν αὐτῇ μζ΄ μυριάδας οἰκετῶν. 818008Ὲ 
888. τεϑμὸς δὲ νόμος. κρίσις. δόγμα. δόκησις. Q 

b. ἁλιερκέα δὲ χώραν τὴν Αἴγιναν νῆσος γάρ. 310 
80. τεϑμὸς δέτις ἀϑανάτων: ἔτι πρὸς τὰ δεδηλω- A 

μένα τείνει περὶ τῆς εἰς τοὺς ξένους αὐτῶν εὐεργεσίας" 

8 Eust. IL 674, 12(?) 

9 ῥέπον scripsi: ῥέποι Α (τὸ δὲ (ὔ,τι πολὺ ... ῥέποι b) 
6 ἢ θ8αᾳ. 8ch. 80 1—1 var. lect. ΟΡ fere omisi 18 τρό- 
zov»| νόμον E || κατορθῶσαι B: κατ᾽ ὀρϑὸν (C)DEQO 14 τοῖς 
2m E | no ἀεὶ ῥα Qv 156 ἀκριβῶς E 10 παραγενομ. 

20 οὖν EQ om. A; seclusi 26 sch. 8828 etiam 
δ "u, sed post 2d 
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φησὶ γὰρ ὅτι νόμος τις καὶ ϑεῶν ϑέμις καὶ ταύτην τὴν 
χώραν παντοδαποῖς ξένοις ἔστησε κίονα ϑεῖον καὶ ἔρεισμα. 

.CcDEQ — 33d. τὸ σημεῖον, ὅτι τεϑμὸν νῦν τὸ δόγμα καὶ τὴν 
δόκησιν εἴρηκε. 6. τὸ δὲ σαφὲς οὕτω᾽ ϑεσμὸς δέ τις καὶ 
δικαία κρίσις τῶν ϑεῶν καὶ ταύτην τὴν τῇ θαλάττῃ περι- 6 
τετειχισμένην  Aiywov τοῖς πανταχόϑεν ἐπιφοιτῶσι ξένοις 
βάϑρον ὥσπερ καὶ ἔρεισμα ϑεῖον ἐνομοθέτησεν. so! 

A 874. ὃ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος: ὃ δὲ ἐπιὼν χρόνος 
μὴ πκάμοι διαφυλάσσων αὐτοὺς ἐν φιλοξενίᾳ. 

ΒΟΌΕΟ — 37b. ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος μὴ κάμοι: μήποτε 
οὖν ἐν παντὶ τῷ ἐπιόντι χρόνῳ λίποι τὸ τοιοῦτον. μηδὲ 
κάμοι αὐτὸς ὃ χρόνος τοῦτο πράττων. ἔστι δὲ τοῦτο μέσον 
παρεμβληϑέν᾽ ἐπεὶ ὴ ἀκολουϑία" κίονα δαιμονίαν “ωριεῖ 

ΒΌΕ0 λαῷ, καὶ τὰ ἕξῆς᾽ ἵν᾽ q τὴν Αἴγιναν τὴν χώραν, | ἥτις 
ἐστὶ κίων τῶν ξένων, ἡ κρίσις τῶν ϑεῶν ὑπέστησεν, ὑπὸ 
τοῦ Δωριέως λαοῦ βασιλενομένην μετὰ τὸν Αἰακόν. 

A 399a. 4agie λαῷ: τοῖς “Αἰγινήταις. oL γὰρ ἀπὸ 4ώ- 
gov ᾿Δ4ργεῖοι ᾧκισαν Αἵ ἰγιναν, ἡγουμένου αὐτῶν τοῦ στόλου 
Τριάκοντος. 

10 

15 

BCDEQ — 39b. Ζωριεῖ λαῷ: ὅτι [of] μετὰ τὴν Αἰακοῦ βασι- 30 
λείαν Δωριεῖς τῆς «Αἰγίνης ἐκράτησαν. Αἰακοῦ γὰρ καὶ 
Ψαμάϑης Νηρηίδος Φῶκος ἐγένετο. τοῦτον ὡς νόϑον 
ἀδελφὸν ἀπέκτειναν Πηλεὺς καὶ Τελαμὼν, καὶ φεύγει ὃ μὲν 
εἰς τὴν Θεσσαλίαν τὴν καλουμένην ὥϑίαν, Τελαμὼν δὲ εἰς 
τὴν Σαλαμῖνα. καὶ τελευτήσαντος οὖν τοῦ Αἰακοῦ ἔρημος ἡ 

25 — p. 247,8 cfr. Tzetzes ad Lyc. 176 (p. 450 M). id. Chil. 
VII 819 

2 ἔστησε 8 τὸ σημ. ὅτι] om. D τὸ equ. 4 ὅτιν 4 οὕτω] 
οὕτως ἔχει Qv || δὲ (alt.) om.v 7 ἐνομοϑέτησαν DEv 8 δ᾽ ἐν- 
παντέλλων 10 μὴ κάμοι om. CD 11 ἐν] ἐν τᾷ CD || τοι- 
otro Bv 18 “ωρεῖ E [1ὅἡ]ΠῆἣνΒν 16 | βασιλευομένην Dhb: 
βασιλεύοντος" μενοι ἦν βασιλεύοντος μὲν ἦ ἦν ἃ βασιλεύοντος Bv 

18 A4oyelo, ego, Schroeder: ᾿ἀργείου | ὥκησαν.: Schroeder || 
ἠγουμέν(ου) l αὐτῶν A**: ναυτῶν AT* 19 Τριάκοντος ego ex V: 
τριάκοντα 20 Ζωρεῖ E || oí om. C, recte 22 ἡρωίδος D »neí- 
dog E 23 ὁ uiv BE: ὁ μὲν Πηλεὺς σΟθῦν 24 τὴν (pr) BE: 
om. CDüv || Θετταλίαν BQ 26 καὶ τεῖ. οὖν E: vs. οὖν B 
καὶ vtÀ. CD καὶ vs. δὲ Ὁ. Ft. καὶ τελ. γὰρ || 09 0m. B 
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νῆσος περιελείπετο βασιλέως, ἐν τούτῳ Τριάκων τις "Aoystoc 
συλλέξας πλῆϑος "Appel (of δὲ ᾿Αργεῖοι τοῦ Δωρικοῦ γέ- 
νους) εἰς τὴν Αἴγιναν ἦλθον καὶ κατῴκησαν. καὶ οὕτως BCEQ 
ἔδοξε μετὰ τὸν Αἰακὸν ἀποταμιεύεσθαι τοῖς Δωριεῦσιν 34 

6 τῆς iyivms ἀρχή. 
418. τὸν παῖς Ó Δατοῦς: ἰδίως φησὶν ὃ Δίδυμος A 

καὶ τούτοις χρήσασϑαι τὸν Πίνδαρον τὸν γὰρ Ποσειδῶνα 
καὶ ᾿“πόλλωνα εἰς τὴν τοῦ τείχους κατασκευήν φησι τὸν 
“Αἰακὸν προσλαβεῖν. καὶ τὸν λόγον ἀποδίδωσί, φησιν, ivo 

10 διὰ τούτου τοῦ μέρους «τοῦ» ὑπὸ Αἰακοῦ οἰκοδομηϑέντος 
ἁλώσιμος γένηται ἡ Ἴλιος. παρ᾽ οὐδενὶ δὲ πρεσβυτέρῳ Πιν- 
δάρου 3 TE ὁ δὲ Εὐφορίων φησίν (i. 58M) 

7 γὰρ δὴ Φοῖβός τε Ποσειδάων τ᾽ ἐκάλεσσιν 
“Αἰακὸν, οὐκ ἀβοήϑητα περὶ κρήδεμνα δέμοντες. 

16 4lb. τὸν παῖς ὃ ΔΜατοῦς: ὅντινα Αἰακὸν ὃ ᾿Ἵπόν- BCDEQ 
λων καὶ ὁ Ποσειδῶν, μέλλοντες τὸν στέφανον καὶ τὸ τεῖχος 
τῆς Ἰλίου κατασκευάζειν, συνεργὸν εἵλοντο καὶ συλλήπτορα. 
τούτους γὰρ κατεδίκασεν ὁ Ζεὺς πρὸς τὴν τειχοποιίαν ὑπηρε- 
τῆσαι τῷ “αομέδοντι. ἐπειδὴ ἐπεβούλευσαν αὐτῷ εἰς τὴν 

20 βασιλείαν᾽ ἠϑέλησαν γὰρ αὐτὸν μεταστῆσαι, ὡς καὶ Ὅμηρος 
μνημονεύει (.4 399): 

ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤϑελον ἄλλοι, 
"Hom v' ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Φοῖβος ᾿Απόλλων, 

οὐχ ὡς ἔνιοι, καὶ Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 
4 428. εὐρυμέδων: μεγάλως βασιλεύων. 9 

18 sch. Α .4 399. sch. BT 4 400. sch. T ὦ 444 

1 βασιλέως b τούτῳ om. D || ἐν τούτῳ CE: ἐν τούτοις Bv 
om. 8 3 ἦλϑε καὶ κατῴκησεν Heyne obss. ad Apoll. p. 306 
(κατῴκισεν C. O. Müller Aegin. p. 43, g). 9 (προσλαβεῖν A) 
καὶ — φησιν om. b; cfr. Lehrs p. ? I. gr(gi»): qnin) A (dittogr. 

11 ἡ Ἴλιος] ὁ ἥλιος A" 18 ἢ γὰρ δηίφοβός ve: Gerhard 
14 ἀβόητα περὶ Mommsen sunt. m . 104 ἀβοήϑητοι, om. 

περὶ b ἀβοητὶ πατρὸς Meineke ἀβοηϑὶ S idis Lobeck Aglaoph. 
p. 287c (nam πρὸς, non περὶ Red.) i δεμόντες 18 τοιχοπ. E 

23 Ἥρη τ᾽ ἠδὲ Ποσειδάων om. ᾿ 
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A | 42b. ἐπὶ στέφανον: στέφανον τείχεος περιφραστικῶς 
τὸ τεῖχος. 

BCEQ — 42e. ἐπὶ στέφανον τεῦξαι: μεταφορικῶς τὸ τεῖχος" 
στέφανος γὰρ ὥσπερ τῶν πόλεων τὰ τείχη. καὶ ᾿Δνακρέων 
(fr. 72): νῦν δ᾽ ἀπὸ μὲν πόλεως στέφανος ὄλωλεν. 

BEQ 448. ἦν ὅτι νιν πεπρωμένον: αὐτὸ, τὸ τεῖχος. 
BDEQ b. οὗτοι [δὲ] συνεργὸν εἵλοντο τὸν Αἰακὸν. ἐπειδὴ ἦν αὖ- 

τῷ πεπρωμένον, τῷ τείχει, “πολέμου γενομένου πυρὶ κατα- 
φλεχϑῆναι πολλῷ. οὐ γὰρ ἦν δυνατὸν ἁλῶναι αὐτὸ, εἶ τὸ 

B(C)DEQ πᾶν ἔργον ἦ ἦν ̓ ϑεῶν. — c. ἄλλως᾽ ὅτι πέπρωτο δυρυάλωτον 
γενομένην τὴν πόλιν ταύτην ἐμπυρισϑῆναι, διὰ τοῦτό φησι 
τὸν Ποσειδῶνα καὶ τὸν ᾿Δπόλλωνα εἰς τὴν τῆς Ἰλίου τεί- 
χισιν προσλαβεῖν τὸν Αἰακὸν, διὰ τοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ οἰκοδο- 
μηϑέντος ἵνα ἁλώσιμος γένηται καὶ μὴ διὰ τοῦ ὑπὸ τῶν 
ϑεῶν. 

A 448. πεπρωμένον: ὅτι πεπρωμένον ἦν δοριάλωτον 
γενηθεῖσαν τὴν Ἴλιον ἐμπυρισϑῆναι᾽ ὅπως κατὰ τὸ τοῦ 
Αἰακοῦ ἔργον ἁλῴη τὸ τεῖχος, καὶ μὴ κατὰ τὸ τῶν ϑεῶν. 

Q 471. λάβρον ἀμπνεῦσαι καπνόν: ἀντὶ τοῦ ἐμπυ- 
ρισϑῆναι. | 

A 488. γλαυκοὶ δὲ δράκοντες: ἀκαταλλήλως clwev: 
ἔδει γὰρ εἰπεῖν᾽ γλαυκοτέρων δὲ δρακόντων εἰσαλλομένων. 
οἵ β΄ κάπετον; εἷς δὲ ὄὕρουσε βοήσας. τὸ δὲ σχῆμα ὅμοιον 
TG: of δὲ δύο σκόπελοι (μ 73). 

BcDEQ — 48b. γλαυκοὶ δὲ δράκοντες: φοβεροί. 6. ὁ δὲ 
νοῦς" ἐπειδὴ οὖν ποτε ἐκτίσϑη τὸ τεῖχος, εὐθέως καὶ παρα- 

28 Eust. Od. 1718, 52 

8 ἐπιστέφανον BE(Q) | τὸ τεῖχος] τὰς ἐξοχὰς τοῦ τείχους C 
4 στέφανοι θν στεφάνη C. 6 νῦν δ᾽ om. C 6 πεπρω- 

pur om. ἢ 1 δὲ BÜüv: om. E γὰρ Ὁ. Seclusi 8 γινομ. 
10 τῶν ϑεῶν 0600 [|| πέπρωται CDO | ὅθ στ Β΄ 

3 ταύτην τὴν x. DO || φησι BD: φασι E 12.18 τείχισιν 
ΒΟ: τείχησιν DEv 13 τὸν Αἰακὸν ἂν: καὶ τὸν Αἱ. (0)0 
om. BE 14 μὴ om. E 16 1] πεπρωμένη (πε add. p. c.) 

22 fti. γλαυκωπῶν || sig ἀλλομ. 23 0govos] os ex corr. 
25 φοβεροί om. CD || δὲ om. D ὁ δὲ νοῦς om. 

15 

20 
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χρῆμα τρεῖς δράκοντες ἐφάνησαν, ὧν oí uiv δύο fovió- 
μενοι εἰσελϑεῖν διὰ τοῦ πύργου εἰς τὸ ἐντὸς κατέπεσον καὶ 
ἀπέθανον, ὁ δὲ εἷς δράκων εἰσῆλϑε μετὰ συριγμοῦ καὶ 
βοῆς. δηλοῖ δὲ τὴν ἅλωσιν τὴν τότε γενομένην" oí γὰρ 

5 ἐπιόντες πολέμιοι εἰώϑασιν ἐφορμᾶν ἅμα βοῇ. ἃ. ἔδει εἶ- BCEQ 
πεῖν᾽ γλαυκῶν δὲ δρακόντων εἰσαλλομένων τριῶν, οἵ δύο μὲν 
κατέπεσον, ὁ δὲ εἷς ἀνόρουσε. τὸ σχῆμα Ὁμήρου (μ 73) 

οὗ δὲ δύο σκόπελοι,. ὁ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἑκάνει. ssfB 
48e. κτίσϑη νέον: of μὲν νεωστὶ κατασκευασϑὲν, of Η0 

10 δὲ ἀντὶ τοῦ εὐϑύς. 
498. εἰσαλλόμενοί γε τρεῖς: κτισϑέντος, φησὶ, τοῦ A 

τείχους τρεῖς εἰσεπήδησαν δράκοντες, ὧν τοὺς δύο ἀπο- 
ϑανεῖν, τὸν δὲ ἕτερον ἕνα περιγενέσϑαι καὶ εἰσελθεῖν. 
b. ἐπειδὴ τρεῖς οἵ κατασκευάζοντες" οἵ μὲν οὖν τῶν ϑεῶν 

15 ἀπέϑανον, ὁ δὲ τοῦ «Αἰακοῦ εἰσῆλϑεν. 
50. (κάπετον:) κατέπεσον. pe! 
51. ἀτυζόμενοι: ἢ ταραττόμενοι" Ὅμηρος (Z 468): A 

πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχϑείς᾽ ἢ παρὰ τὴν ἄτην, τουτέστιν 
ἐν ἄτῃ ἐγένοντο᾽ ἀπέϑανον γὰρ πεμέοι πότεμος. 

2 . 2a. εἷς δ᾽ ὕρουσεν: δύο μὲν δράκοντας quién καὶ A 
“Αἴαντα ὃ δὲ περιγενόμενος ᾿Αχιλλέως υἱός. 

62b. βοάσας: καϑ᾽ ὃ μέρος ὠκοδόμει ὁ Αἰακὸς, εἰσῆλ- A 
ϑὲν ὃ δράκων, δι᾽ οὗ οἱ “Ἕλληνες εἰσῆλθον διὰ τοῦ δου- 
oclov λυσάντων αὐτῶν τῶν Τρώων. 

21 ὄϑ. ἔννεπε δ᾽ ἀντίον: οὐχ ὑπερέϑετο στοχάσασϑαι, A 

17 sch. BT Z 468. EM 168,16. Hesych. Ap. soph. 46, 22 
18 Orion. 11, 17. Eust. I1. 623, 85. 1007, 20. Hesych. s. v. 

8 δράκων om. BC 4 τὴν αὐτοῦ γενησομένην C ἣν τότε 
yevou. E. τὴν τότε γινομ. D; ft. τήν ποτὲ γενησομένην — "1 ὁ δὲ 
εἷς B: εἷς δὲ ΕΘ (ὁ — ἀνόρουσε om. C) | ἀνόρουσε B: εἰ ὄρουσε 
E εἰσώρουσε Ὁ ἑνόρουσε h || τὸ δὲ σχ. Ὁμηρικόν CO b || Ὅμη- 
ρος Ε 8 δὲ δύο Hom.: μὲν δύο AT r δύο μὲν Oxon. 
11 εἰς &AÀóu. 18 παρὰ ego: περὶ 19 ἀπέϑ. γὰρ (Ἀχιλλεὺς 
καὶ Αἴας), πεζριεγένετο δὲ Νεοπτόλεμος Sybel Herm. 5, 208 
ἀπ. γὰρ πεπρωμένῃ οἱ ἀμφότεροι cj. Schroeder; alia vid. ap. 
Mommsen. suppl. p. 106 20 "Ani(f£o); ft. Ἀχιλλέα (λέγειν 
21 Ἀχιλέως 2422 βάσας A* 28 τί(οῦ) 
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ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίας δρῶν εἶπε πρὸς τὸν Αἰακὸν ὁ 4móllov 
ὅτι κατὰ τὰς σὰς ἐργασίας ἁλίσκεται᾽ οἷον ἁλώσιμόν ἐστιν. 
ὅμοιον τῷ (A 116) of τοι βίοτον κατέδουσιν᾽ οὐδέπω γὰρ 
πάρεισιν οἵ μνηστῆρες ὅτε ἐμαντεύσατο ὁ Ὀδυσσεὺς, ἀλλὰ 
ἀντὶ τοῦ κατέδονται κατέδουσιν εἶπεν. 

cDEHQ — 58b. ἔννεπε δ᾽ ἀντίον δρμαίνων: φροντίζων καὶ 
τὴν διάνοιαν ἐφιστάς. — c. ὁ δὲ λόγος᾽ οὐχ ὑπερέϑετο στοχά- 
ξεσϑαί, φησιν, ἀλλ᾽ ἐξ ἐναντίου ὁρῶν ἔτι εἶπεν. ἃ. ὡς 
δὲ συνέβαλε τὸ σημεῖον. καὶ οἰκείως ἔννεπεν᾽ οἵ προσ- 
βαλοῦντες κατὰ τὰ ἡμέτερα τείχη ἀπολοῦνται καϑάπερ οἵ 

DEHQ δύο δράκοντες᾽ ὁ δὲ κατὰ τὸ Αἰακοῦ τείχισμα ἐλϑὼν δρά- 
κῶν κρατήσει, τουτέστιν o[ προσβαλοῦντες κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ 

CDEHQ μέρος" [ὥστε ἀπὸ τῶν τριῶν, ἐπειδὴ τὸ τρεῖς ἀρχὴ πλή- 
ϑους ἐστὶ, τὸ πλῆϑος τῶν ᾿Δ4χαιῶν εἰς σημείωσιν ἦχϑαι. 

e. τινὲς δὲ εἰς τὸ ἐγγὺς ἔτι τὸ αἴνιγμα ϑέλουσιν ἄγειν. 
BCDEQ ἐπειδὴ γὰρ οἵ δράκοντές εἰσι τρεῖς, ὧν δύο ἀπέϑανον, 

εἷς δὲ εἰσῆλθεν, ἀνάγει πρὸς τοὺς ἐξ Αἰακοῦ καὶ λέγει" 
Τελαμὼν καὶ Πηλεὺς ἀδελφοί, δύο τούτων παῖδες προσ- 
βαλοῦσι μὲν, ἀπολοῦνται δὲ, Αἴας καὶ ᾿Αχιλλεύς᾽ ὃ δὲ εἷς 
Νεοπτόλεμος, ὃς καὶ ἐντὸς τῆς πόλεως ἐγένετο, οὗτος κρα- 
τήσει τῆς πόλεως ὥστε τὸ ἀνάλογον σώζεσθαι καὶ δράκοντι 
τῷ εἰσελϑόντι καὶ σωϑέντι. eB 

BCEQ 53f. δρμαίνων: διαλογιζόμενος. διανοούμενος. 
g. εἶπε δὲ ὃ ᾿ἀπόλλων, ἐναντίον καὶ ἀδέξιον ϑεασάμενος τὸ 
γεγονὸς τέρας. 

2 ante ἐργασίας ras., c corr. (in scrib); fuit ft. περγαμ 
3 of τοι Hom.: οὔτοι 4 παρῆσαν V (261,9) 6 ἕννεπε δ᾽ om. 
ἂν 7 ὁ δὲ λόγος Qv: ὃ δὲ λέγει DEH ὁ δὲ C 8 ἐξ ἐγναν»ν- 
τίου CD'PH: ἐξ ἀντίου E. ἐξεναντίον Qv. ἐξ ἐναντίας Ab [ὁρῶν 
ἔτι] ὁρμῶν  ΒΘΟΙ, b [||εἶπεν] cetera seq. ὅδο; cfr. ὅδα 9 συνέ- 
βαλλε E | οἰκείως corruptum; ft. εὐθέως || ἔννεπεν EQ: ἔνεπεν 
CHv ἔννεπεν ὁ AnóMov D 10 ἀποσοβοῦνται C 11 τὸ 
HQv: vo? DE 12 προσβαλοῦντες E: προσβαλόντες DÜv zooc- 
βάλλοντες Η 1 τινὰ E || τοὺς ἐγγὺς τὸ oiv. ἔτι Qv || ἐγγὺς] 
ft. ἐγγύτερον 16 ὧν οἱ δύο Βν 17 ὁ δὲ εἷς Bv || ἀνάγει --- 
λέγει B: λέγεται δὲ (om. ἀνάγει --- καὶ) 18 δύο ἀδ. Ὁ δύο 
ἀδ. δόόον 19 ἀπολεῖται E || Αἴας δηλονότι καὶ v || Ἀχιλεύς B 

91 καὶ --- 99 σωϑέντι om. D 28 ἄλλως praem. COv 
24 ἀδέξιον] ἄδοξον Bv 

10 

25 

- — »ῈΞ - 
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55a. Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς: Πέργαμος, ἡ ἀκρόπολις. B(c)DQ 
Ὅμηρος (Ε 446)" Περγάμῳ εἶν ἱερῇ.Ξ,Ἡ ^ b. ἀποστρέφει δὲ 
τὸν λόγον πρὸς Αἰακόν᾽ ἡ πόλις δὲ, ὦ ἥρως «Αἰακὲ, τῶν 
Τρώων εὐάλωτος γενήσεταε κατὰ τὴν ἐργασίαν τῶν σῶν 

5 χειρῶν, ὡς ἐμοὶ τὸ σημεῖον τὸ γεγενημένον ἐκ τοῦ Διὸς 
δηλοῖ. c. ἄλλως" κατὰ τὰς σὰς ἐργασίας ἡ Πέργαμος ἁλίσκε- BEQ 
ται οἷον ἁλώσιμος ἔσται | ὅμοιον τῷ (λ 115)' of τοι βίο- BcEQ 
τον κατέδουσιν, ἀντὶ τοῦ καταβρώσονται. οὐδέπω γὰρ παρ- 
ἤσαν οἵ μνηστῆρες ὅτ᾽ ἐσφαγίαξεν ὃ Ὀδυσσεὺς, ἀλλὰ ἀντὶ 

10 τοῦ κατεδοῦνται κατέδουσιν εἶπε. 
57. φάσμα τὸ φάντασμα καὶ σημεῖον. εἴρηται δὲ παρὰ CEQ 

τὸ φαίνειν καὶ δηλοῦν. 
59. ἀλλ᾽ ἅμα πρώτοις: συμπεριλαμβάνει καὶ τὸν A 

Αἰακόν᾽ πρῶτοι γάρ εἶσιν οἵ περὶ Πηλέα καὶ Τελαμῶνα, 
16 δεύτεροι δὲ ᾿“χιλλεὺς καὶ Αἴας τούτων ὄντες viol: τρίτος 

δὲ Νεοπτόλεμος" συγκαταρνυϑμουμένου δὲ καὶ Αἰακοῦ γίνεται 
τέταρτος. σὺν “Ἡρακλεῖ δὲ ἐστράτευσε καὶ Πηλεὺς, οὐ μόνος 
Τελαμὼν, ὡς καὶ Εὐριπίδης φησὶν ἐν ᾿Αἀνδρομάχῃ (796 sqq.) 
TE ὅτι μόνος Τελαμών. συγκαταρυϑμούμενος οὖν τέταρ- 

80 roc Νεοπτόλεμος. πρώτοις οὖν τοῖς περὶ Πηλέα πολε- 

μήσασι, τετάρτοις Νεοπτολέμῳ, συναρνϑμουμένου καὶ 4- 
ακοῦ, εἰ καὶ μὴ ἐμαχέσατο. 

60a. πρώτοις ἄρξεται καὶ τετράτοις: ἰδίως κατὰ BCDEQ 
τὴν φράσιν οὐ τῷ αὐτῷ ἀρυϑμῷ κέχρηται. ὅτε μὲν γὰρ λέγει 

1 sch. 42 508. Ap. soph. Hesych. 11 Hesych. 17 sch. 
Eur. Ándr. 796 

.3 “Ὅμηρος --- ἱερῇ om. D| ἐν Β58 0 3 à et Δἰακέ om. DO 
id ὦ ἥρως om. € 5 χερῶν ΒΟ || σημεῖον τὸ E σῆμα D σῆ- 

τὸ CO 6 ἄλλως BO: Πέργαμος ἀμφὶ τεαῖς Ε 7 τᾷ 
BCO. τὸ E | of τοι E: βίου τοι B ἦτοι CQ v | loros B(C)0: βί- 

διον E 8. καταβράσονται E 9 ὁ Ὀδ.] om. E ὁ zf/ C || ἀλλὰ 
(C)EQ (ut A): om. B (10 κατεδοῦνται omnes) 11 φάσμα] 
φάσμα: φάσμα λέγει Ob || καὶ σημεῖον CE: τὸ σῆμα ᾷ || δὲ om. b 

16 ᾿Δχιλεὺς 17 μόνος] ς ex eorr. 21 Νεοπτολέμου: b 
22 ^ σσατο 28 πρώτοισιν Dv | καὶ vero. om. ἢ || τετάρ- 
τοις E || ἰδίως] ὁμοίως θ 244 λέγεται E 
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πρώτοις, οὐ συγκαταριϑμεῖταε Αἰακὸς, ὅτε δὲ λέγει τε- 
τράτοις, συμπεριλαμβάνει καὶ τὸν «Αἰακόν. πρῶτοι μὲν 
οὖν εἶσιν οἵ περὶ Πηλέα καὶ Τελαμῶνα, δεύτεροι δὲ ᾿4χιλ- 
λεὺς καὶ Αἴας. τρίτος δὲ ὃ Νεοπτόλεμος" συγκαταριϑμου- 
μένου δὲ τοῦ Αἰακοῦ γίνεταε τέταρτος. στρατευομένον εἰ 5 
δὲ μεϑ᾽ Ἡρακλέους ἐπὶ τὸν “αομέδοντα Πηλεὺς (xol Τελα- 
μὼν κατὰ τὸν Πίνδαρον, κατὰ δὲ τοὺς ἄλλους μόνος 
Τελαμών. δεύτεροι δὲ ποιοῦνται στρατείαν μετ᾽ ᾿Δγαμέμνονος 
᾿Αχιλλεὺς καὶ Αἴας" μετὰ δὲ ταῦτα Νεοπτόλεμος στρατεύσας. 
αἱρεῖ τὴν Ἴλιον. τὸ σημαινόμενον οὖν ἐστι, πρώτοις τοῖς 10 
περὶ Πηλέα, τετάρτῳ δὲ τῷ Νεοπτολέμῳ συγκαταριϑμουμένου 
τοῦ Δίακοῦ. 

B(OEQ — 60b. ἄλλως᾽ πρώτοις ἄρξεται καὶ τετράτοις: ἁλω- 
ϑήσεται δὲ ἡ Τροία οὐ χωρὶς τῶν σῶν ἐκγόνων, ἀλλ᾽ ἀρχὴν 
μὲν ἕξει τοῦ πορϑεῖσϑαι ἀπὸ τῶν σῶν παίδων (τῶν περὶ 15 
τὸν Πηλέα λέγει καὶ Τελαμῶνα᾽ οὗτοι γὰρ συνεστράτευσαν 
Ἡρακλεῖ ἐπὶ τὴν Ἴλιον διὰ τοὺς “Δαομέδοντος ἵππους), 
ἁλωϑθϑήσεται δὲ ὑπὸ τῶν τετάρτων ἀπὸ σοῦ᾽ ἔστι δὲ ὁ Πύρ- 

BEQ ρος. 6. ἅμα οὖν πρώτοις ἄρξεται καὶ τετάρτοις᾽ πρῶτοι 
γὰρ, ὡς προείπομεν, ἐπολέμησαν τοῖς Τρωσὶν (of) συστρα- 30 
τεύσαντες ᾿Ηρακλεῖ, ὡς καὶ Ὅμηρος μνημονεύει (E 638 sqq.) 
καὶ τετάρτοις᾽ Πύρρον λέγει τὸν καὶ ΪΝεοπτόλεμον᾽ τέταρ- 

BCEQ τὸς γὰρ ἐξ «Αἰακοῦ. | Αἰακοῦ γὰρ Πηλεὺς, οὗ ᾿Αχιλλεὺς, οὗ 
Νεοπτόλεμος. τὸ τοίνυν τῶν δρακόντων σημεῖον πρὸς τοῦτο 
ἔχει τὴν ἀναφοράν. 5898 25 

1 συναριϑμεῖται Q [ὁ «Αἰακός CD — 1.2 τετράτοις CD: τε- 
τάρτοις — 2 καὶ om. Βν 8 τὸν Πηλέα CD — 3.4 ᾿Αἀχιλεὺς B 

4 xclom. E γίνεται τέταρτος στρατευομένου (-όμενος (Lb) 
εἰ CDEO: στρατευομένου γίνεται τέταρτος. οἱ Bv. Ft. (οὶ στρα- 
τευόμενοι scrib. 6 Ἡρακλέος BCD || τοῦ Μαομέδοντ(ος) Bv 
6. 7 supplevi 7 τὸν om. CD || vob; om. 7.8 μόνος Τελαμών 
EQ: T. μόνος B Τελαμώνιος V μόνος ὁ T. C(D) — 9 Axueog B | 
μετὰ δὲ ταῦτα] τρίτος δὲ ὁ C*^ μετὰ δὲ τοῦτον ὁ C?^ 11 τε- 
τάρτοις Ὁ 18 ἄλλως om. Ε ἢ τετάρτοις codd. — 14 ἀρχὴν ΟΕ: 
ἀρχὰς Β 17 ἵππους CEO: παῖδας B 18 δὲ om. B || ὑπὸ 
ἀπὸ E 19 πρώτοις om. ἢ || πρῶτοι EO: πρώτοις B 20 o 
addidi 20. 21 συστρατεύσαντες] o. δὲ E 22 τετάρτ(οις) B 
τέταρτον V| καὶ om. ἃ 283 Πηλεὺς οὗ om. E || ̓ἡχιλεὺς B 
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61a. ὧς ἄρα ϑεὸς σάφα εἴπας: ταῦτα τὰ περὶ τῶν BCDEQ 
δρακόντων σημεῖα σαφῶς διαλύσας ὁ ᾿Δπόλλων εἰς τοὺς 
ἰδίους ἐστέλλετο κλήρους. 

61b. (εἴπας) σημείωσαι τὸ εἴπας. pst 
5 62a. ἢάνϑον ἤπειγεν: ποταμὸς “υκίας" ἀφ᾽ ob Oq- A 
Aot ὅτι εἰς “Δυκίαν ἠπείγετο. Ὁ. ἤπειγε δὲ ἀντὶ τοῦ 
ἠπείγετο, ἐνεργητικὸν ἀντὶ παϑητικοῦ. 

626. Ξξάνϑον ἤπειγεν καὶ ᾿Δμαξόνας: ἀπὸ κοινοῦ BCDEQ 
τὸ ἔσπευδεν, | εἰς τὰς ᾿Αμαζόνας. οὔσας παρὰ τῷ Θερμώ- BCEQ 

10 δοντε ποταμῷ τῆς Παφλαγονίας" ἵν᾿ ἔχῃ τὸ ἑξῆς οὕτω, 
κατὰ τὸν τῆς χωρογραφίας λόγον πρῶτον μὲν εἰς “υκίαν 
ἔσπευδεν" | ἔπειτα εἰς τὰς ᾿Δμαζξόνας᾽ εἶτα ἐκεῖθεν διέβαινεν BCDEQ 
εἰς Σκυϑίαν καὶ (inl) τὸν Ἴστρον ποταμὸν (λέγει δὲ τοὺς 
Ὑπερβορέους) παρεγένετο. καὶ τὰ μὲν πρῶτα χωρία τῆς 

15 ᾿4σίας εἰσὶ, τὰ δὲ δεύτερα τῆς Εὐρώπης. 
62d. Ξάνϑον (ἤπειγεν): ἔσπευδεν. ^ e. ἐκ δὲ τού- B(O)DEQ 

του εἰς “Μυκίαν᾽ ἱερὰ γὰρ τῷ ϑεῷ. 
63. Ἴστρον ἐλαύνων: εἷς Ὑπερβορέους, ἔνϑα Ἴστρος BCDEQ 

τὰς πηγὰς ἔγχει. 644 Ε 
:) . 64a. ὀρσοτρίαινα: ὃ μὲν οὖν ᾿Δπόλλων, φησὶν, εἰς A 

τὸν Ξάνϑον καὶ εἰς τὸν Ἴστρον ἠπείγετο᾽ ὃ δὲ Ποσειδῶν 
εἰς ᾿Ισϑμὸν ἥλαυνε χωριξόμενος ἐκ τῆς Τροίας xol ἀπο- 
πέμπων τὸν Αἰακὸν δεῦρο. τουτέστιν sig Αἴγιναν. ϑηλυ- 
κῶς τὴν ᾿Ισϑμὸν, ὡς ἐν ἄλλῳ (0. VII, 148 vulg.) 

:3$ — 64b. ὀρσοτρίαρνα δ' ἐπ᾽ ᾿Ισϑμῷ ποντίᾳ: κλητικὴ BCDEQ 
ἀντὶ εὐθείας, dg καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ (II 33) ἱππότα Πηλεύς. 

e. ὃ δὲ νοῦς ὃ δὲ ὀρσοτριαίνης Ποσειδῶν ἐπὶ ᾿Ισϑμοῦ 

4 Gregor. Cor. p. 481 8. 26 sch. 4175. EG 3983, 82. 
sch. T H 884. Eust. Il. 686, 25. Greg. Cor. p. 96. 603 5. 

2 σαφῶς om. CD 8 xol Ay. om. DO || ἀπὸ --- 9 ᾿Δμαξόνας 
om. € 10 ἔχοι E 11 uiv B: om. 18 suppl. h 
14 παρεγένετο om. C 16 1. supplevi [ἔσπευδεν BDE: ἤπει- 
yt» Qv 18 Ἴστρον» ἐς Ἴστρον 0 28 δεῦρο b: δεύτερον 
26 δ᾽ ἐπ᾽ — ποντίᾳ om. ἃ ποντίᾳ om. D 26 ἀντὶ] ἀντὶ τῆς 
B || παρ᾽ Ὁμήφω] Ὅμηρος Q 27 ἐπὶ] ἐπὶ τοῦ EQ 
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τοῦ παραϑαλασσίου. ὅς ἐστι πλησίον τῆς KoglvOov, ἐμὰ 
yero [8560004 ]. 68Β0Ε9 

BCEQ 64 d. ἐπ᾽’ ᾿Ισϑμῷ ποντίᾳ: ἐπίφορός ἔστι πρὸς τὰ ϑη- 
λυκὰ, ὡς τὸ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ (P. I15)' ὡς καὶ νῦν τῇ 
᾿Ισϑμῷ. 64^ E . 5 

HQ 65a. ἅρμα ϑοὸν τάνυεν: εἰς δρόμον παρώξυνεν. 
Ὅμηρος (II 815)" τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι. 

A | 65b. τάνυεν: ἀπὸ τοῦ παρακολουθοῦντος (ἀντὶΣ τοῦ 
ἤλαυνεν. (Ὅμηρος (. 1.) τανύοντο δὲ μώνυχες ἵπποι. 
ὅταν γὰρ τρέχωσι, τείνονται. 688 10 

BCEQ 66. ἀποπέμπων Αἰακὸν δεῦρο: εἰς τοῦτον τὸν τό- 
πον᾽ ὑπόκειται γὰρ τὸ ἐγκώμιον ἐν Αἰγίνῃ. ἀπὸ τοῦ χοροῦ 
δὲ ὁ λόγος. τοΒῈ0 

A 67. δεῦρ᾽ ἵπποις: δεῦρο, εἰς τοῦτον τὸν τόπον. iv 
“Αἰγίνῃ. 89 15 

A . 68. KogívOov δειράδα: ἐν yàg τῇ Κορίνϑῳ τιμᾶται 
ὁ Ποσειδῶν. δειράδα δὲ κυρίως τὸν τράχηλον, καταχρη- 
στικῶς δὲ πάντα τὰ ἄϑλα. ὁ δὲ ᾿Ισϑμὸς στενοῦται ὡς ἐπὶ 
σώματι τράχηλος. 61 

ABDEQ — 69. {δαιτικλυτάν:) τὴν τὰς ϑυσίας αὐτῷ καὶ τὰς 20 
τιμὰς ἐνδόξως τελοῦσαν. 643BQ 668Ε 

A 708. τερπνὸν ἐν ἀνθρώποις: οἷον οὐ πάντες ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς χαίρουσιν οὐδὲ τέρπονται᾽ τάχα γὰρ ἂν. ὑπό 
τινων φϑονηϑείην, ei παρεκβὰς τὸν ὕμνον Μελησίαν ἐπαινέσω. 
πράξω δὲ ὅμως τὸ τοιοῦτον, εἰ καὶ μὴ πᾶσι χαρίξομαι. 536 

8 sch. P. I 29. sch. 4 312 8 Hesych. τανύοντο. n 
goph. 150, 23 17 Hesych. δειράδες᾽ αὐχένες καὶ τραχηλοει- 
δεῖς τῶν ὁρῶν. 

1.2 ἐπείγεται EQ 2 θεάσασθαι (ex gl. ortum?) seclusi. 
Seq. 69 τὴν — τελοῦσαν BDEQO (pro quibus τὴν ϑυσίαν ν᾿ ante 
quae b lacunam indicavit, ἐθέλων τὴν Κόρινϑον suppl erg k; 
alia vid. ap. Mommsen. suppl. p. 111 4 ἐν αἰνᾷ Tuordos 
Schneider ἔν. 147: εὐδίνα ταρταρία Br ἐν δίνα ταρταρία CEO| 
τῇ ΒΌ: τῷ E — 9 supplevi|| ἐτανύοντο 10 ὅταν A: ἐὰν b 
11 ἀποπέμπων CQ: πέμπων ΒΕ|| δεῦρο om. Β 14 τοῦτον Z^ 
V: τοσοῦτον A. 18 ἄϑλα À prave: ἄλλα b (male) 20 1. suppl. 
Mommsen suppl. p. 1144 24 φϑονηϑαίηνν À | παραβὰς: ego 
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10b. σπουδάζουσιν sig ὑπεροχὴν ἔχειν᾽ διὸ οὐδ᾽ ἕν Ε 
παρ᾽ αὐτοῖς ἐστε τερπνόν. 

70c. τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐ- BCDEQ 
δέν: διάφοροε τῶν παλαιῶν ἐξηγήσεις περὶ τοῦτο γεγόνασι 
τὸ ῥητόν. οἷ μὲν γὰρ οὕτως᾽ ἐπειδή, φασι, διεχώρισε τοὺς 
ϑεοὺς καὶ ἕκαστον ἐπὶ τοὺς ἀρεσκομένους ἤγαγε τόπους, 
οἰκείως ἐπάγεε τὸ κῶλον, ὅτι ἴσως οὐδὲν τερπνόν ἐστι τοῖς 
πᾶσιν, οὔτε μὴν ἀνθρώποις οὔτε ϑεοῖς. οἵ δὲ οὕτως᾽ ἐπειδὴ 
καινοτέρῳ τῷ τρόπῳ τῶν ἐγκωμίων ἐπιβάλλει τρεῖς ἅμα xa9* 

10 ἕνα ἐπίνικον ἐγκωμιάσας. φασὶ τὸν Πίνδαρον λέγειν ὑπερ- 
απολογούμενον τοῦ ἐγχειρήματος ταῦτα᾽ οὐδὲν ἴσως τερπνόν 
ἐστι τοῖς πᾶσιν᾽ εἰ γὰρ ἀηδὲς τοῦτο τοῖς ἄλλοις δοκεῖ, ἀλλ᾽ 
οὖν ἐμοὶ προσφιλές. | ὡς Ὅμηρος (ξ 228) BCEQ 

ἄλλος γάρ τ᾽ ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις. 

υι 

15 ἃ. ἄλλως᾽ οὐχ ὁμοίως ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς τέρπονται ἅπαντες" BEQ 
ἄλλος γὰρ ἄλλο προχρίνει. οὐδὲν δὲ τοῦ νικᾶν τερπνότερον 
παρὰ τοῖς ἀνθρώποις. 

118. εἰ δ᾽ ἐγὼ Μελησία: εἰ δὲ ἐγὼ ἐκ τῶν ὕμνων 
. τῶν ἀγενείων ἐπὶ τὸ τοῦ Μελησίου κῦδος ἀνέδραμον, μηδὲ 

20 εἷς φϑόνον μέμψαιτό uov. — b. ἄλλως᾽ εἰ δ᾽ ἐγώ, φησι, τὸ 
γενόμενον τῷ Μελησΐᾳ ἐκ τῶν ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον 
τῷ ὕμνῳ, τοῦ ᾿Δλκιμέδοντος ἀφέμενος olov, παρεκβὰς ἦλ- 
Oov ἐπ᾽ αὐτόν᾽ ἀνέδραμον δὲ νῦν ἔφη διὰ τὸ προγενεστέραν 
εἶναι τὴν τοῦ Μελησίου νίκην τῆς ἐνεστώσης. ἔνιοι δὲ τὸ 
ἀνέδραμον ἀκούουσιν ἀντὶ τοῦ ἀναδραμοῦμαι᾽ olov, εἰ τὸν 
ἀϑλητὴν καταλιπὼν ἐπὶ τὸν ἀλείπτην ἐλεύσομαι καὶ ὑμνή- 
σω, μηδεὶς [δέ] μὲ μεμψάσϑω. Ὅμηρος (p 14)" ὁ ξεῖνος 
εἴπερ μάλα μηνίςι. 

9 ἴσον --- οὐδέν om. Ὁ ἶσον ἔσσεται om. ΕΒ ἔσσεται οὐδέν 
om. D || /cov ἔσεται codd. 8.4 οὐδ᾽ i» E ὃ φασι Beck: 
φησι 9 καινοτέρ(ου) τοῦ τρόπου E | τρόπῳ] προσώπῳ D &co- 
πῷ C (om. τῶν &yx.) 10 ἐπίνικον ΒΟ: ἐπινίκιον DE 
10.11 ὑπεραπολογουμένου E 11 ἴσως ΒΕ: ἴσως ὡς 000 
12 τοῖς (pr.) ΒΕΘ: τοῖς ἀνθρώποις CD | ἀειϑὲς EQ 14 ἐπιτρέπε- 
ται E 16 ἄλλο γὰρ ἄλλος EU . 19.20 μηδὲ εἷς ego: μὴ δὲ 
εἰς À μηδεὶς εἰς Mommsen suppl. p. 118 22 παραβὰς: ego 
ῶ8 προγενέστερον: h 248 οἷον, εἰ ego: οἱονεὶ 26. 21 ὑμνήσο- 
ue, A*^.— 27" δὲ seclusi 238 μηνιεῖ 

» 

L^ 2 
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BDEQ 710. εἰ δ᾽ ἐγὼ Μελησία: εἰ οὖν xol αὐτὸς τῷ Me- 
λησίᾳ τὸν ὕμνον ἐφαρμόξων ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ ἀνέδρα- 
μον, ἣν ἔσχεν ἀγωνιξόμενος [ἐξ] ἀγενείων, μηδείς ue τοῦ 

| φϑόνου và λέϑῳ ἀκοντιξέτω, ἀντὶ τοῦ μηδείς us διὰ βασκα- 
BCDEQ νέαν κακῶς ἀγορευέτω. | Μελησίας δὲ ἀπὸ ἀϑλητῶν νῦν 

ἀλείπτης τοῦ ᾿Αλκιμέδοντος. ἃ. ἢ οὕτως᾽ εἰ δὲ ἐκ τῶν 
ὕμνων τοῦ ᾿“λκιμέδοντος ἐπὶ τὸ τοῦ Μελησίου κῦδος ἀν- 
ἔδραμον, ὃ ἔσχεν ἐξ ἀγενείων, μηδείς μοι φϑονείτω᾽ ἐρῶ 
γὰρ καί φημι αὐτὸν ὁμοίως ἐν τῇ Νεμέα τὴν αὐτὴν ἐσχη- 

BDEQ κέναι χάριν καὶ νέκην᾽ | ταύτην δὲ εἴποιμι ἂν ἣν μετὰ ταῦτα 
εἰς τὴν τῶν ἀνδρῶν μάχην ἐκ τοῦ παγκρατίου ἔσχεν. 

BEQ e. ἄλλως᾽ ὡς τοῦ Μελησίου προηϑληκότος καὶ τανῦν ἀλεί- 
φοντος καὶ διδάσκοντος τὸν ᾿Δλκιμέδοντα᾽ ὥστε οὐ τῷ Με- 

. λησίᾳ γράφεται ὃ ἐπίνικος, ἀλλὰ τῷ ᾿Αλκιμέδοντι. ὁ οὖν 
εἰδώς, φησι. ῥαδίως διδάσκει, οὐχ ὃ ἀγνοῶν. 

BDEQ 713. μὴ βαλέτω ue: μηδείς μοι φϑονείτω. εἰ εἰς τὸ 
γεγενημένον τῷ Μελησίᾳ ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον τῷ 
ὕμνῳ ἀποσχόμενος τοῦ “Αλκιμέδοντος. 

BCDEQ — 74a. καὶ Νεμέᾳ γάρ ἕως τοῦ ἐν παγκρατίῳ: ταύτην 

15 

δὲ τὴν μάχην καὶ τὴν víxqv ἐπὶ τῶν ἀγενείων καὶ ἐν ἀν- so 
BCEQ δράσειν ἔσχεν. Ὁ. ὁμοίως ἐν τῇ Νεμέᾳ τὴν αὐτὴν χάριν 

ἔσχε νίκης ἀγενείων κἀκεῖ παγκρατίου. 
ADHQ — 74c. καὶ Νεμέᾳ γὰρ ὁμῶς: τὴν γὰρ αὐτὴν χάριν 

ὁμοίως ἐρῶ καὶ ἐν Νεμέᾳ γεγενημένην αὐτῷ" καὶ γὰρ ἐκεῖ 
Α νενίκηκε. δεύτερον ἐξ ἧς πάλιν Νεμεακὴν νίκην αὐτοῦ 

8 ἐξ ἀγενείων B: ἀγενείων EQ ἀγένειος Ὁ. Seclusi ἐξ 
4 τῷ λίϑῳ om. E, suppl. ΕπῈ || μὲ om. E 6 προσαγορ. D || δὲ 
om. € | ἀθλητοῦ hb (τῶν ἀϑλητῶν C) 6 post ᾿4λκιμέδοντος 
add. κεῖνα Β 8 μοι om. E 9 φημι B(ODE*: φημίσω E?*Q 
10 ταύτῃ»] ταῦτα D || ἣν] ὃν D 14 ἐπινίκιος Ε 16 ἀγνοῶν A 
E ἀϑλῶν 16 l. om. D -| μοι om. E 17 γενόμενον D || 
ξ BO: ἐκ τῶν DE 18 ὑποσχόμενος Β 19 1. om. ἢ ἐκ 
παγκρατίου Bv 40 δὲ BCO: δὲ αὐτὴν DE || μάχη»] χάριν 
Schroeder | ἐπὶ] ft. τὴν ἐπὶ 22 ἀγενείων v: dveniloc | παγκρα- 
tío B 281. sic A: om. D ἐρέω ταύταν χάριν HQ — 24.26 ἐκεῖ 
νενίκηκε scripsi: ἐκείνην ἐνίκησε A ἐκεῖ νενίκηκε τὴν τῶν ἀγε- 
νείων HQ (cfr. ach. 16 A) ἐκεῖ τὴν τῶν ἀγ. νίκην γέγονε D 
26 ft. δευτέραν ἑξῆς πάλιν 

25 
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συνίστησι τοῦ ἀλείπτου τῶν νικηφόρων τούτων, εἰς οὃς τὸν 
ἐπίνικον ἔγραψεν. ἔστι δὲ καὶ αὐτὸς τῶν νενικηκότων τοὺς 
προεκκειμένους ἀγῶνας. | 

1θ8. τὰν δ᾽ ἔπειτα: τὴν τῶν ἀγενείων. Ὁ. τὸ ἔπειτα A 
5 ἀντὶ τοῦ δή. 

700. τὰν δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνδρῶν μάχαν: τὴν νίκην ἐξ uQ 
ἧς ἐνίκησεν ἄνδρας παγκρατίῳ. 

718a. τὸ διδάξασϑαι δέ τοι: ὡς τοῦ [Μελησίου A 
προηϑληκότος, εἶτα νῦν ἀλείφοντος καὶ διδάσκοντος τὸν 

10 4λκιμέδοντα, οὗ ἀλείπτης ἦν. διὸ καὶ ἔφη τὸ διδά- 
ξασϑαι δέ τοι εἰδότι ῥαΐτερον᾽ ὃ γὰρ εἰδὼς ῥᾷον διδάσκει, 
οὐκ ἀγνοῶν. 

TT b. τὸ διδάξασϑαι δέ τοι ῥαΐτερον: τὸ διδά- BCDEQ 
ξασϑαι δέ τι ἐπιστάμενον βέλτιον καὶ εὔκολόν ἐστι, τὸ δὲ 

15 μὴ προμαϑεῖν ἀπειρίαν ἔχει" τοιγαροῦν τῶν ἀπειράτων ἀνό- 
ητοί εἰσι καὶ κοῦφοι καὶ ὡς ἔτυχεν of λογισμοὶ φερόμενοι. 
ταῦτα δέ φησιν ἐπειδὴ διδάσκαλος ἐγένετο, ἀλείφων τὸν 
᾿Αλκιμέδοντα, καὶ ἀπὸ τούτου αὐτὸν ϑαυμάξει ὡς ἀπὸ πεί- 
ρας καὶ ἐπιστήμης διδάσκοντα. 

8 1788. ἄγνωμον δέ: ἀνόητον δὲ διδάσκειν ἄλλους OA 
μὴ αὐτὸς οἶδεν. οὕτως ὃ μὴ προμαϑών. ^ b. ἄλλως οὐκ 
ἂν εἴη ἐπιγνώμων οὐδὲ τεχνίτης ὃ μὴ προμαϑών. 

808. {(κουφότεραι:) ἀνόητοι, ἐλαφραὶ, κεναὶ τῶν 9 
ἀμαϑῶν of διάνοιαι. 

35 80b. ἀπειράτων φρένες: τὰς τῶν μὴ πεπειραμένων A 
φρένας κουφοτέρας λέγων ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημαίνει. 

81a. κεῖνα δὲ κεῖνος: ὃ μαϑὼν καὶ προαϑλήσας A 
εὐκολώτερον ἂν διδάξοι ἄλλον, κατὰ ποῖον τρόπον προβαί- 

6 δέ ποτ᾽ H| μάχαν om. ἃ 6.1 ft. τὴν vixnv: — ἑξῆς 
7 ἄνδρας 8. ἄνδρα H: ἀνδράσι ἂν || παγκρατίῳ G: παγκράτης ἢ 
(év» παγκρατίῳ Schroeder cl. 4. 12 ἢ ὁ ἀγνοῶν Schroeder 
18 τοι 0: τοι τι B. τι CDE || δαΐτερον om. CQ 14 τι ΒΟΙΏΕ: 
τοι 068 16 κοῦφοι οἱ Aoy. ὡς ἔτυχεν φερόμενοι Q f ft. ἔτυ- 
χον 18 post ᾿Αλκιμέδοντα add. ὁ Μελησίας Εν 18.19 πεὶ- 

ρας] μοίρας D 91 αὐτοὺς Α" | ft. (ἢ) οὕτως, et post προ- 
μαϑών lac.; οὕτως --- προμαϑών del. Schroeder ἢ προμηϑών À 

24 ἀμαϑῶν ego: ἀγαϑῶν 26 non intellego — 28 sq. 7eo- 
βαίνει" οἷον τί ϑέλων: correxi 

ScHOL. IN PirNDARUM ed. Drachmann. 17 
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νεῖν οἷόν τε, ϑέλοντα ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀγώνων δόξαν λαβεῖν. 
b. ἣ ὁ Μελησίας. 

ΒΙΏΘΕΟ 81a. κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι: εἴποι δ᾽ ἂν ἀκρι- 
βῶς ἐκεῖνα τὰ ἔργα καὶ -ἐμπειρότερον ἐκεῖνος ὃ μεμαϑηκὼς 
καὶ τῇ πείρᾳ τὴν διδασκαλίαν ἀκριβώσας, τὰ τῶν ἀγωνισ- s 
μάτων ἔργα, καὶ ποῖος τρόπος εἰς εὐδοξίαν ἄνδρα ὁδηγῆσαι 
δύναται ἐκ τῶν ἱερῶν ἀγώνων ποϑεινὴν βουλόμενον δόξαν 
ἀποφέρεσϑαι. 

A 88. τές τρόπος ἄνδρα: τίς τρόπος ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα 
προάξει (10v) ἐκ τῶν ἱερῶν ἀϑλημάτων μέλλοντα τὴν πο- 10 
ϑεινοτάτην φέρεσϑαι δόξαν. 

A 868. νῦν μὲν γὰρ αὐτῷ γέρας: λείπει ἢ ἤνεγκεν ἢ 
περιεποίησεν. οὐ δεκτέον δὲ ὅτι τριακοντάκις ᾿Αλκιμέδων 
ἐνίκησεν, ἀλλ᾽ ὅτι Μελησίας γυμνάσας τριάκοντα ἀϑλητὰς 
νίκας αὐτῶν ἐδέξατο. ἦν δὲ τριακοστὸς ᾿Δλκιμέδων. δύνα- 
ται δὲ τὸ ἑλών μετοχὴ ἀντὶ ῥήματος τοῦ ἑλεῖν. 

ΒΟΡΕΟ 86b. νῦν μὲν αὐτῷ γέρας: τῷ ΜΜελησίᾳ. ο. ἐπὶ 
τοίνυν τοῦ παρόντος δόξα αὐτῷ ἐστιν ὁ ᾿Αλκιμέδων τρια- 
κοστὸς νικητὴς ἀναδειχϑείς. λέγεται γὰρ σὺν τούτῳ ἀλεῖ- 
ψαι τριάκοντα μαϑητάς. — d. ἄλλως" νῦν τῷ ἀλείπτῃ Με- 20 
λησίᾳ γέρας ὃ ᾿Αλκιμέδων περιεποίησε" τὸ γὰρ περιεποίησεν 
ἔξωϑεν προσληπτέον. ^ e. οὐ δεκτέον [δὲ] πάντως ὅτι ὁ 
᾿Δλκιμέδων τριάκοντα νίκας ἔσχεν᾽ ἀλλ᾽ ὁ Μελησίας γυμνά- 
σας ἀϑλητὰς νίκας αὐτῶν ἐδέξατο τριάκοντα. 

A 888. ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος: ὅστις ᾿Αλκιμέδων τύχῃ s5 
μὲν ἀγαϑῇ δαίμονος χρησάμενος ἀνδρείας οὐ διαμαρτὼν ἐν 
τέτρασι παίδων ἀπεϑήκατο γυίοις νόστον ἔχϑιστον, τουτέστι 
δ΄ ἐποίησε παῖδας οὐχ ἡδέως οἴκαδε ἀπονοστῆσαι τῆς νίκης 
στερήσας᾽ ὡς Ó παῖδας αὐτοῦ καταβεβληκότος. 

5 μὰ 

2 ft. καὶ ὁ M. 8 εἴποιμι δ᾽ ἂν Ε 4 ἐμπειρότερον EO: 
ἐμπειρότερος Βν -ταταὰ D ὅ τὴν διδασκαλίαν CDEO: τῆς δι- 
δασκαλίας Bv 1 βουλόμενος v (corr. Beck) 10 προαύξει: 
correxi et supplevi || μέλλοντος: ego 16 ἑλεῖν] ft. εἷλεν 
18.19 τριακοστὸς] πρῶτος D 19 δειχϑείς CE || σὺν τούτῳ 
BCD: σὺν τούτοις Q «ivo? E 240 νῦν] νῦν uiv E 21 τὸ 
γὰρ περιεπ. om. DQ 29 δὲ om. CD?E; seclusi 24 τριά- 
κοντὰ post ἀϑλητὰς irp. Qv; utrobique scripsit b 28 ἀπο- 
νοστήσειν: V 
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88b. ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος: ὅστις Mixiifóov τῆς BDEQ 
τοῦ δαίμονος εὐτυχίας καὶ τῆς ἀνδρείας τῆς ἰδίας οὐ δια- 
μαρτὼν ἐν τέτρασι παίδων μέλεσιν ἐναποθέμενος τὴν ξαυ- 
τοῦ ἰσχὺν, τοῖς ἡττηϑεῖσι τὴν ἐπὶ τὴν πατρίδα ἀνακομιδὴν 

5 ἐχϑροτάτην εἶναι παρεσκεύασε. καὶ τὴν γλῶτταν αὐτῶν τῆς 
παρρησίας ἀφείλετο, καὶ τὸ βάδισμα κρύφιον καὶ ἀπαρρη- 
σίαστον πεποίηκε᾽ τοιαῦτα γὰρ τὰ τῶν ἡττωμένων ἀτυχή- 
ματα. ὁ. ἄλλως" ὅστις τῆς τοῦ δαίμονος εὐτυχίας οὐχ BCEQ 
ἁμαρτήσας, οὐκ ἀποτυχὼν δὲ οὐδὲ τῆς ἰδίας ἀνδρείας, 

10 ἐνέκησεν. 
908. ἐν τέτρασι παίδων: τουτέστε τέσσαρας παῖδας BCEQ 

ἐνίκησε καὶ ἐποίησεν οὐχ ἡδέως οἴκαδε ἀπονοστῆσαι, τῆς 
νίκης στερήσας" οἱονεὶ κακῶς ἀπέπεμψεν᾽ ὡς τέσσαρας αὖ- 
τοῦ καταβεβληκότος. ^ b. ἀπεθϑήκατο οὖν εἰς τὰ γυῖα B(c)DEQ 

16 αὐτῶν τῶν ἀγωνισαμένων αὐτῷ τὴν ἰδίαν δύναμιν" ἀπὸ 
τοῦ παρακολουθοῦντος, ἐνίκησεν αὐτοὺς, καὶ ἐποίησεν αὖ- 
τῶν τὸν νόστον ἔχϑιστον᾽ oí γὰρ νικηϑέντες ὅταν οἴκαδε 
ἀπίωσιν, ἐν κατηφείᾳ εἰσίν. — c. ἐχϑρὰ οὖν αὐτοῖς ἢ ἀνα- 
κομιδή᾽ οὐ γὰρ τὸν κατ᾽ εὐχὴν νόστον ἔχουσιν, ἀλλ᾽ ἀπεχϑῆ. 

80 90d. ἀπεθϑήκατο γυίοις: ἀπεϑήκατο τοῖς γυίοις τῶν A 
ἀνταγωνιστῶν τὴν ἰδίαν δύναμιν, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ παρα- 
κολουϑοῦντος τὸ ἐνίκησε δ΄ καὶ ἐποίησεν αὐτῶν τὸν νόστον 
ἔχϑιστον. 

918. νόστον ἔχϑιστον: ἀντὶ τοῦ φήμην κακὴν BCDEQ 
5 ἐποίησε παρ᾽ αὐτοῖς ἕκαστος γὰρ τῶν ὁρώντων ἐπὶ τῆς 

γλώττης" οὗτός ἐστιν ὁ νενικηκώς, ἐπιφέρει. 

8 τέταρσι DEO 4 τὴν (ante πατρ.) om. E 6 post 
ἀφείλετο add. καὶ τὸ κρύφιον αὐτῶν τῆς παρρησίας ἀφείλετο E | 
κρύφαιον Ε 1 γὰρ BE: om. D δὲ ἃ 10 ἐνίκησεν Β: ἐνί- 
κησε γὰρ ΟΕ 11 l om. C | vévoec: B: τέτ(τ)αρσι 2E 
S ioieus| 0 ...(lac) E 19 ἀπονοστήσειν ᾧ ἀπονοστήσαντας 

13 τέσσαρας] δι΄ E 14 oov] γοῦν Βν 15 ἠγωνισμένων 
αὐτοῦ Ε 16 ἐνίκησας DO || ἐποίησας DQ 17 ἐχϑίωνα D 
ἐχϑίω (|| ὅταν --- 18 ἀπίωσιν post εἰσίν DO — 18—19 in ἀπεχϑῇ 
νόστον ἔχοντες contraxit D 20 (év» τοῖς Ὁ Schroeder || in 
(alt. Mommsen suppl. p. 116: υἱοῖς 22 τὸ ft. delend. 
24 l] ἀτιμοτέραν γλῶσσαν C recte 26 ἐποίησε παρ᾽ αὐτοῖς 
om. C | ἐποίησας -Βὶ | παρ᾽ αὐτούς Bothe Pindar 2, p. 47 
26 νενικηκὼς ΒΕ (quod non intellego); ἡττηϑεὶς C τὴν ἧτταν D 

115 
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A 910. ἀτιμοτέραν γλῶσσαν: of γὰρ ἡττώμενοι καὶ 
σιωπῶσι καὶ λάϑρᾳ ἀναχωροῦσιν ὡς ἀπαρρησίαστοι καὶ 
ἄγνωστοι τῇ πατρίδι. ο. ἢ ὅτι οὐχ ὑμνοῦνται. 

ΒΕ — 91d. ἀτιμοτέραν γλῶσσαν: ἀπαρρησίαστον. 
B()DEQ 92. καὶ ἐπίκρυφον οἶμον: of γὰρ νενικημένοι οὐ 5 

φανερὰς ὁδοὺς ἀπίασιν, ἀλλ᾽ ἐκτρεπόμενοι διὰ τὸ ἐπονεί- 
B(OEQ διστον τῆς ἥττης. | καὶ ἀλλαχοῦ (fr. 229)" νικώμενοι γὰρ 

ἄνδρες ἀγρυξίᾳ δέδενται᾽ οὐ φίλων ἐναντίον ἐλϑεῖν. 
Α 988. πατρὶ δὲ πατρός: τῷ δὲ προπάτορι αὐτοῦ μένος 
ἐνέπνευσεν ἐναντίον τῷ γήρα, τουτέστιν ἀντὶ γέροντος νέον 10 
αὐτὸν ἐποίησε καὶ εὔϑυμον. καὶ Ὅμηρος (τ 860)" 

αἷψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν. 
b. ἢ ἐκ τοῦ ἐναντίον" ἡ γὰρ εὐθυμία τοὺς γέροντας 

νεάξειν ποιεῖ. 

BCDEQ 9806. πατρὶ δὲ πατρός: τῷ δὲ πάππῳ αὐτοῦ ἡ τῆς 15 
νίκης ἡδονὴ ἐνέβαλε δύναμιν τὴν τοῦ γήρως ἐναντίαν οὖ- 
σαν᾽ οἷονεὶ ταῖς εὐφροσύναις καὶ ταῖς ἡδοναῖς ἀνανεάξειν 
πεποίηκε τὸν γεγηρακότα ἡ χαρά. 100E 

A 94. ἀντίπαλον: ἐτυμολογεῖται (παρὰ τὸ πάλος. ἀπὸ 
τῶν κατὰ συξυγίαν κληρουμένων ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐν τῷ πα- so 
λαίειν ἢ παγκρατιάξειν. 

A 9ὅ8. ᾿Αἰδα τοι λάϑεται: πᾶς γάρ τις ἁρμόδια καὶ 
καταϑύμια πράξας τοῦ “Αιδου λήϑην ποιεῖται, τουτέστιν 
ἀθάνατα φρονεῖ διὰ τὴν παρεστῶσαν εὐφροσύνην. 

BcDEQ — 95b. '4í(óa τοι λάϑεται: πᾶς γὰρ ἀνὴρ ἁρμόδια 55 

19 EM 111, 38. EG 61, 15. Eust. Il. 419, 12, al. 

ο΄ ἃ καὶ ἐπίκρυφον οἶμον (oluov B) 1l. praem. BE || ἀτιμωτέραν 
Bv ὃ καὶ om. CDQ || οἶμον B 6 φανερὰς] φαιδρὰς € || 
ἀπιᾶσιν BD ἀπίεσαν E 1 γὰρ] δὲ sch. P. IX, 160 (om. ἄν- 
δρες); om. Plut. de inim. util. 4 p. 88 8 ἀγρυξίων E || οὐ] 
καὶ NPU (recep. Schroeder) | καὶ οὐδὲ φίλων ἐναντίον τολμῶν- 
τες ἐλϑεῖν C 13 ἢ del. b; sed ἢ ἐκ τοῦ ἕναντ. corrupta || 
τοῦ γέροντος À** 15 Ll] τὸ δὲ praem. E, ἐνέπνευσε μένος 
add. EQ 16 ἐναντίαν BÜ: ἐναντίον Ε ἐναντίον δύναμιν DQ 

16.17 οὖσαν om. C 19 παρὰ addidi 420 κατὰ] κατὰ 
τῶν Α΄. 22 ἀιδά vou — 24 ἀφροσύνην: ἢὮ 25 πᾶς] ποῦ E || 
ἁρμοδίως CQ 
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πράξας τῇ ξαυτοῦ προαιρέσει “Διδου, τουτέστι τοῦ ϑανάτου, 
λήϑην λαμβάνει" ἤ πού γε τῶν ἁπλῶς κατὰ φύσιν ὀχλούν- 
τῶν οἷονεὶ τὸ φρόνημα᾽ τοιαύτη γὰρ ἡ τῆς φαντασίας εὖ- 
πραξία τοῖς εὖ πράττουσιν. 

5 97. ἀλλ᾽ ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν: ἐμὲ τοίνυν χρὴ τὴν BCDEQ 
μνήμην ἀνεγείροντα ὥσπερ κοιμηϑεῖσαν καὶ σιωπηϑεῖσαν 
λοιπὸν (λέγει δὲ τῶν προγόνων αὐτοῦ, οἵτινές εἰσι Βλεψι- 
ἄδαι οὕτω καλούμενοι ...) οὕτω τὸν εἰς αὐτοὺς ὕμνον 
πληρῶσαι διηγούμενον τὸν τῶν χειρῶν αὐτῶν καρπὸν, O 

10 ἐστιν ἡ νίκη᾽ ἀνεγεῖραι δὲ τὴν μνήμην τῶν προγόνων διὰ 
τῶν τοῦ ᾿Αλκιμέδοντος νικητηρίων. Βλεψιαδῶν “δὲ φυλὴ ἐν 
Αἰγίνῃ ἀπὸ Βλεψιάδου προγόνου ᾿Αλκιμέδοντος. iE 

99. Βλεψιάδαις: Βλεψιάδαι ἡ φατρία αὐτῶν ἐστιν. A 
ὧν εἷς ἀπόγονος ὃ νικήσας. , 

1:5 — 100. ἕχτος olg ἤδη στέφανος: οἷστισι Βλεψιάδαις BDEQ 
καὶ ᾧ γένει ἕκτος ὑπῆρξε στέφανος ἤδη ἐκ τῶν ἱερῶν τού- 
τῶν ἀγώνων. 968Ε 

1018. φυλλοφόρων ἀπ᾽ ἀγώνων: ἤτοι καϑὸ of ABCDEQ 
νικῶντες ἐφυλλοβολοῦντο᾽ ἢ φύλλα τοὺς στεφάνους εἶπε, 

40 διακχρένων αὐτοὺς πρὸς τοὺς δωρίτας καὶ χρηματέτας. 
b. φυλλίναι οἵ στεφανῖται᾽ δωρῖται οἵ ϑέματα διδόντες" A 
ἀργυρῖται οἵ ἔχοντες χρυσᾶ ἄϑλα. 

21—29 Poll 8, 1ὅ8. Hes. φυλλίναι ἀγῶνες. Lex. Bachm. 
410,9. EM 802,88. — Plut. praec. ger. reip. 27 p. 820 

1 τοῦ om. B —2sqq. sensu cass8; 7] πού γε... ὀχλούντων 
ὑπερέχει τὸ qo., tum φαντ. ἐνέργεια κτλ. Beck; ὀλιγωρεῖ pro οἱονεὶ 
cj. Schroeder 2 ἢ) εἶ || κατὰ ΒΕ: καὶ κατὰ CD (prob. Schroe- 
der) 9.4 εὐπραξίας φαντασία CD. (φαντασίας ante εὐπρ. 
del. Q); prob. Schroeder ὄὅ χρὴ τοίνυν CDE 66 ἀνεγείραντα 
Q | κομηϑεῖσαν E 1 λέγει ---- 8 καλούμενοι alieno loco in- 
gerta 1 post αὐτοῦ add. διὰ τῶν τοῦ ᾿Αλκιμέδοντος νικητη- 
ρίων E, sed del. $8 lac.indicavi 9. διηγούμενος DEO || 0] ὅς Bv 

10 νίκα E | μνήμην B: νίκην CDEO. μνήμην ἢ τὴν νίκην v 
11 δὲ om. D 15 ἔχτος om. DE 19 νικῶντ c ἐφυλλο- 

βολοῦντο ΕΘ: vix. ἐλυθοβολοῦντο B. vix. ἐφυλλοφοροῦντο D qvà- 
λοφοροῦντες À (om. vix.) 20 πρὸς --- χρηματίτας om. D || δωρίτας 
AC: δωριήτας Bü v (corr. Beck) δωρηίτας E || καὶ om. E | χρηματί- 
τας À: χρηματιστὰς ἀγῶνας V 21 φυλλίναν ego (cfr. Lobeck 
proll. p. 213): φυλλῖδαι Α φυλλῖται b || ϑέματα b: θρέμματα 



269 Scholia 

BcDEQ 1028. ἔστε δὲ xaí τι ϑανόντεσσιν: ἔστι δὲ καὶ 
τοῖς τετελευτηκόσιν ἕννομον καὶ δίκαιον μέρος ἀποδιδόμενον. 
τὸ τῶν ἐπαίνων λέγει. 

A . 102b. ϑανόντεσσι μέρος: καὶ τοῖς ἀποθανοῦσι με- 
μέρισται, καὶ of ἀποθανόντες κοινωνοῦσι τῆς τῶν ἐγκω- ὁ 

᾿μέων γραφῆς. 
Βεὶ 108. (σαννόμον:) ἤτοι κατὰ νόμον. 

BCDEQ — 104. κατακρύπτει δ᾽ οὐ κόνις κεδνὰν χάριν: τὴν 
τῶν συγγενῶν ἀγαϑὴν χάριν οὐ κρύπτει κόνις, ἀλλ᾽ ἐν φα- 
νερῷ κειμένη καὶ τῶν τεθνεώτων ἐφικνεῖται. πρὸς γὰρ 10 
τοῦτο τὸ πᾶν λέγει, τὸν μὲν λόγον ἐν τῷ καϑόλου τιϑεὶς, 
τείνων δὲ πρὸς ἐκεῖνο; διὸ τῆς νίκης τούτου ὃ Poet 
Ἰφίων μετέχει καὶ συνήδεται. 

A 105 a. συγγόνων xtÜvàv χάριν: τὴν τῶν συγγόνων 
ἀγαϑὴν χάριν οὐ κρύπτει κόνις, ἀλλὰ ἐν φανερῷ κειμένη 15 
καὶ εἰς τεϑνεῶτας ἀφικνεῖται᾽ πρὸς γὰρ «τοῦτο» τὸ πᾶν 
λέγει. b. καὶ γὰρ of προαποϑανόντες συγγενεῖς τοῦ “Ἅλκε- 
μέδοντος μετειλήφασι τῆς ἐπὶ τῇ νίκῃ δόξης, ὡς εἶναι διὰ 
τὴν τούτου δόξαν ἀϑανάτους αὐτούς. 

A 106a. Ἑρμᾶ δὲ ϑυγατρός: ᾿Ιφίων πρόγονος ᾿Αλκι- 20 
μέδοντος᾽ οἵ δὲ ὅτε πατὴρ αὐτοῦ͵ ^ b. εἰδωλοπεποίηκεν 
Ἑρμοῦ ϑυγατέρα τὴν ἀγγελίαν" ἄγγελος γὰρ οὗτος καὶ 
διάκτωρ. ὅϑεν ἀκούσας ὃ Ἰφίων τῆς τοῦ Ἑρμοῦ ϑυγατρὸς 
“Ἡγγελίας εἴποι τῷ Καλλιμάχῳ, ὡς καὶ τούτῳ συγγενεῖ ὄντι 
καὶ προτετελευτηκχότι. c. κόσμον δὲ Ὀλυμπίᾳ, τὴν νί- 35 
xqv. ἃ. Ἰφίων πατὴρ ᾿Δλκιμέδοντος τεϑνεώς᾽ Καλλίμαχος 
δὲ εἷς τῶν συγγενῶν. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν᾽ ἀκούσας 
᾿Ιφίων τὴν ἀγγελίαν εἴποι ἂν Koluudyo. — e. ἄλλως ποι- 
ητικῶς ἀναπλάττει τῆς ἀγγελίας. ἢ ἴσως ὡς αἴσϑησιν ἐχόν- 
τῶν τῶν τεϑνεώτων λέγε. ἔ, ὃ δὲ νοῦς παρὰ δὲ τῆς so 

11. CDEQ: ἔστι καὶ ϑανόντεσσιν Bv 2 τελευτηκόσιν 
BD || μέρος om. E 6 γραφῆς ego: ταφῆς 8 κεδνὰν χάριν 
om. CD 9 οὐ om. E 10 τεϑνηκότων Q || ἀφικνεῖται E 
12 ἐκεῖνον CDOv || τούτου om. E 14 xevex»v 16 supplevi ex V 

20 ἔρμα 484 συγγενεῖ ὄντι V: συγγειτνιῶντ ΚΑ 25.26 τῇ 
νίκῃ 28 Καλλίμαχος 29 ἀναπῖ. v. ἀγγ. corrupta; aut EXE 
τὰς &yy. &ub &vom. ..... (lac.) τῆς &yy. cj. Schroeder 
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τοῦ Ἑ μοῦ ϑυγατρὸς ἀκούσας ὁ ̓ Ιφίων εἴποι àv Καλλιμάχῳ 
τῷ συγγενεῖ αὐτοῦ... ἐκ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ ἀγῶνος ὁ Ζεύς. 
ἸΙφίων δὲ καὶ Καλλίμαχος κατὰ μέν τινας ζἁπλῶς συγγενεῖς) 
τοῦ ᾿Αλκιμέδοντος, κατὰ δὲ ἐνίους ὁ 'Igíov μὲν πατὴρ, 

5 Καλλίμαχος δὲ ϑεῖος. —g. ὅτι δὲ ὃ Ἑρμῆς καὶ ἐπουράνιος καὶ 
ἐπίγειος καὶ ὑποχϑόνιος δηλονότι καὶ κῆρυξ ϑεῶν ἐν οὐρανῷ 
καὶ ἐν yi καὶ ὅτι ὑποχϑόνιος, μαρτυρεῖ Ὅμηρος (o 1): 

Ἑρμῆς δὲ ψυχὰς Κυλλήνιος ἐξεκαλεῖτο. 
᾿Δγγελία δὲ ὄνομα κύριον τῆς ϑυγατρὸς Ἑ ὁμοῦ. 

1:9 — 106h. ἀκούσας Ἰφίων: ó ᾿Ιφίων πρόγονός ἐστιν B(C)DEQ 
᾿Δλκιμέδοντος [οὗτος]. ^ i. εἰδωλοπεποίηκεν Ἑρμοῦ ϑυγα- 
τέρα τὴν ἀγγελίαν᾽ ἄγγελος γὰρ ὃ ϑεὸς οὗτος. ἀκούσας 
οὖν, φησιν, ὃ Ἰφίων τῆς τοῦ Ἑρμοῦ ϑυγατρὸς ᾿Δγγελίας 
ἐννέποι τῷ Καλλιμάχῳ, ὡς καὶ τούτῳ συγγενεῖ ὄντι καὶ 

16 προτετελευτηκότι. τί ἂν οὖν ἐννέποι; τὸν κόσμον τὸν ἐν 
Ὀλυμπίᾳ, τουτέστε τὴν νίκην. ἡἧ γὰρ 6vóg νίκη πᾶν τὸ 
γένος κοσμεῖ. Κ΄. Ἰφίων καὶ Καλλίμαχος κατὰ μέν τινας 
ἁπλῶς συγγενεῖς τοῦ ᾿Αλκιμέδοντος, κατὰ δέ τινας piov 
μὲν πατὴρ αὐτοῦ, Καλλίμαχος δὲ ϑεῖος. τ1860 

40 110. ἐσλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐσλοῖς: ἀγαϑὰ ἐξ ἀγαϑῶν καὶ καλ- BCDEQ 
λίστων παρέχειν αὐτοῖς βούλοιτο ὃ Ζεύς. τὸ δὲ ϑέλοι 
εὐκτικῶς. ᾿ 

lila. ὀξείας δὲ νόσους: διὰ τὰς ἀλγηδόνας. ABCDEQ 
Ὅμηρος (4 269): 

35 ὡς δ᾽ ὅταν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ γυναῖκα. 

ὅ Eust. Il. 561, 84 

2 lac.indicavi — 3 supplevi ex V 4 ἑνίως A^ 5 Καλλι- 
μαχ(ου sine acc.): ὁ δὲ els. Υν|} δὲ (alt.) ft. delend. 9 ἀγγελ(ία) 

10 1.] om. E 'Eou& δὲ ϑυγατροί (-ς V) θν 11 οὗτος B οὗτος 
δὲ Q0: om. CD ὅτι E ft. recte | εἰδωλ. δὲ Ἑρμοῦ CD 14 ἐννέ- 
ποι ἂν b 156 ἂν om. Bv | τὸν κόσμον — 16 νίκην CDEO: τὴν 
vixn»v' ταύτην γάρ φησι τὸν x. v. ἐν OX. Bv 19 ϑεῖος] seq. 
in E [ἀ]λλ᾽ &ovovdguevov: ὁ νοῦς᾽ ἀλλ᾽ ἐξοχώτατον ἐκ τῶν &o- 
μάτων γέρας ἐν (i. e. sch. P. V 39 init), inducto ornamento 
del. 20 éc94& et ἐσϑλοῖς (O)Dv — 21 αὐτοῖς om. B [| δὲ om. 
B|944 E 242 εὐκτικόν C 28 διὰ À: ὀξείας εἶπε τὰς vó- 
σους Óài& V 34 Ὅμηρος om. A. 26 ἔχοι Bv ἔχει C 



264 Scholia 

b. ἢ ὀξείας διὰ τοὺς πυρετούς. άρατος (Ph. 333)' ὀξέα 
BCDEQ σειρίάε. 6. καὶ ἀποκωλύοι αὐτῶν τὰς ἐπιπόνους καὶ ὀξείας 

νόσους. ἃ. ὀξεῖαι δέ εἰσιν αἴ ἐπικένδυνοι. 
A 118a. εὔχομαι: εὔχομαι μὴ γενέσθαι νέμεσιν αὐτοῖς 
μηδὲ D περὶ τῶν καλῶν μηδὲ νέμεσιν παρακολου- 
ϑῆσαι. b. εὔχομαι τῷ Διὶ ἐπὶ τῇ τῶν καλῶν αὐτῶν 
μοίρᾳ μὴ ἐπιϑεῖναι διχόβουλον καὶ ἐναντίαν νέμεσιν. 

BcbEQ — 113c. εὔχομαι ἀμφὶ καλῶν: εὔχομαι μὴ γενέσθαι 
νέμεσιν αὐτοῖς, τουτέστι μὴ φϑονηϑῆναι περὶ τῶν καλῶν. 

d. διχόβουλον δὲ τὴν νέμεσιν τὴν ἐπιφρϑονοῦσαν καὶ ἔναν- 
τία ποιοῦσαν οἷς βουλευόμεϑα. e. olov τὴν διχάξουσαν 

BEQ ἀφ᾽ ἡμῶν | καὶ χωρίξουσαν τὰς βουλάς. f. ἣ τὴν ἐναντία 
βουλευομένην τοῖς ἤδη προκατωρϑωμένοις ὑφ᾽ ἡμῶν. τι60 

BDEQ £ ἄλλως᾽ εὔχομαι δὲ τῷ αὐτῷ Zi ἐπὶ τῇ τῶν καλῶν 
μοέρᾳ νέμεσιν καὶ βασκανίαν μὴ ᾿ἐπιβαλεῖν. 110 D 

A  li4as διχόβουλον: τὴν ἐπίφϑονον καὶ ἐναντίαν οὖ- 
σαν οἷς βουλόμεϑα. ^ b. τουτέστι τὴν διχάξουσαν ἀφ᾽ ἡμῶν 
καὶ χωρίξουσαν τὰς βουλάς. 

ΒΟΏΕΟ 115a. ἀλλ᾽ ἀπήμαντον: ἀλλ᾽ ἵνα ἀβλαβῆ τὸν βίον 
αὐτῶν διάγων ὃ Ζεὺς καὶ φυλάττων, αὐτοὺς ἐπαίροι εἰς 
δόξαν: καὶ τὴν πατρίδα αὐτῶν Alywav. 

A 115b. ἀπήμαντον: ὁ Ζεὺς ἐπάγων ἀπήμαντον βίον 
αὐτούς τε αὔξοι καὶ τὴν Αἴγιναν. 

PQ Τέλος "Alxiu£óovrog. 

1 ὀξείας om. V 2 ἀποκωλύει C0 ἀποκλύοι E 4 vé- 
μ(ε)σ(ι») ΑΝ: νέμεσις Av? 6 αὐτῶν ego: αὐτὸς 8 l. om. D 

9 αὐτῶν CDO 10 ἐπιφϑονοῦσαν BE: ἐπὶ φϑόνου CD 
ἐπίφϑονον Ἢ 11 οἷον BO: 7j CD ἢ corr. ex οἱ E 12 δια- 
χωρίξ. ἂν | τὰς BO: πρὸς E — 13 προκατωρϑωμ. GO: προκατορ- 
ϑωμ. Β προκατορϑουμ. E 14 τῷ αὐτῷ] αὐτῷτῷῃ 1 μοί- 
ov νέμεσιν Bv: μοίρᾳ νεμέσει E “νεμέσει μοῖραν Ὁ νεμέσει καὶ 
μοίρᾳ 0, om. καὶ 20 αὐτῶν] αὐτοῖς E | καὶ φυλ. ὁ Z. € 
91 αὐτοῖς E 283 αὔξοι scripsi: αὔξει Red., ἄξει Α 

15 

20 
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Scholia in Olympioniearum carmen IX. 

᾿Εφαρμόστῳ Ὀπουντίῳ παλαιστῇ. ABCDEQ 
Τοῦ ϑ' εἴδους ἡ ὀτροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ic.  DEQ 

τὸ α΄ ἀναπαιστικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ B. ἰωνι- 
κὸν δίμετρον καταληκτικὸν εἰς τροχαϊκὴν συζυγίαν. τὸ y 

5 Φαλαίκειον ἀντισπαστικόν. τὸ δ΄ Γλυκώνειον, οἷόν ἐστιν 
ἀντισπαστικόν. τὸ εἶ ἰαμβικὸν μονόμετρον ὑπερκατάληκτον. 

τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ δ. τὸ ζ΄ ἰωνικὸν δίμετρον βραχυ- 
κατάληκτον. τὸ η΄ ὕμοιον τῷ Ó καὶ Gg. τὸ 9' ὅμοιον 
τῷ ζ΄. τὸ (΄ περιοδικὸν, ἐπίτριτος τροχαῖος. τὸ ια΄ ὅμοιον 

1070 ξ΄ καὶ τῷ ϑ. τὸ ιβ΄ Γλυκώνειον. τὸ w' ὅμοιον τῷ 
ξ΄ καὶ ϑ' καὶ ια΄. τὸ ιδ΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ᾿καταληκτικόν. 

τὸ ιε΄ ἐπιωνικὸν ἄταχτον, β΄ σπονδεῖον ἔχον. τὸ ις΄ 
ἐπιωνικὸν καϑαρὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 

ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων τ. τὸ α΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατά- 
15 ληκτον. τὸ β΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. τὸ y 

ἀναπαιστικὸν δίμετρον καταλῆγον μιᾷ συλλαβῇ. τὸ δ΄ ἰωνι- 
κὸν καταλῆγον εἰς τροχαϊκὴν συξυγίαν δίμετρον ὑπερκατά- 
ληκτον. τὸ ε΄ δακτυλικὸν ξφϑημιμερές. τὸ ς΄ προσο- 
διακὸν τρίμετρον καταληκτικόν᾽ α΄ ἰωνικὸς ἀπὸ μείζονος, 

30 β΄ χορίαμβος, γ΄ ἰωνικὸς ἀπ᾽ ἐλάσσονος. τὸ ζ΄ τρίμετρον 

2 post ις΄ add. ἡ δὲ ἐπῳδὴ κώλων (ἐστ) / EQ. . 3 ὑπερ- 
κατάληκχτον D: καταληχεικόν, E ὑὕὑπερκ. εἷς δισύλλαβον Qv 
4 post γ΄ add. ἰαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληπτον D 5 φα- 
Ur E || ἀντισπαστικόν om. D 1 ὕμοιον τῷ ubique v: 
ὁμοίως τῷ ubique EQ ὁποῖον τὸ fere D 8 δ΄ xol om. D || 
καὶ τῷς ἃ 9 περιοδ. (8. χοριαμβικὸν) ἢ ἐπίτρ. Pauw || ἐπί- 
τρίτος τροχαῖος Dv: ἐπίτριτον τροχ(αϊκόν) E ἐπίτριτον τρο- 
χαῖον Q 10. 11 τῷ ξ΄ --- ια΄ E: τὸ £ Ὁ τῷ 9' καὶ τῷ ια΄ Q 
12 β' σπονδεῖον ἔχον D: o/ σπ. Éyov E σπ. ἔχει τὸν B. Q 
14 τῆς ἐπῳδῆς τὰ κῶλα EQ || ἐπῳδὸς v: ἐπῳδὴ D 14. 16 ὑπερ- 
κατάλ. D 16 ἰαμβικὸν D*EQ: ἀναπαιστικὸν D! 16 κατα- 
Aiyov DO: καταληκτικὸν E 17 item | τροχαϊκῇ συξυγίᾳ, om. 
sig, Ὁ 17.18 ὑπερκατάλ. post col ε΄ ἄρ. E 19 ἰωνικοῦ 
DO 20 χοριάμβου DO || iovixóv ἢ ἰωνικοῦ Q || τρίμετρον Qv: 
δίμετρον DE 



» 
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ἐπιωνικὸν βραχυκατάληκτον. τὸ η΄ διπλοῦς τροχαῖος (καὶ 
διπλοῦς ἴαμβος). τὸ 9' ἰωνικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον 
ἀδιάφορον κατὰ τὴν ἄρχουσαν. τὸ κ΄ ἀντισπαστικὸν ἐννεα- 
σύλλαβον Σαπφικὸν πλεονάζον τοῦ Γλυκωνείου μιᾷ συλλαβῇ. 

la. τὸ μὲν ᾿ἀρχιλόχου μέλος: ᾿Αρχίλοχος ἐλϑὼν εἰς 
Ὀλυμπίαν μέλος ἐποίησεν εἰς Ηρακλέα ἔχον οὕτως (fr. 119): 

τήνελλα καλλίνικε χαῖρε ἄναξ “Ηράκλεις, 
αὐτός τε καὶ ᾿Ιόλαος, αἰχμητὰ δύο. 

b. τὸ ἑξῆς τοῦ Aóyov: τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχου μέλος τὸ φω- 
νᾶεν ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ ἤρκεσεν ἡγεμονεῦσαι παρὰ τὸν Κρόνιον 
λόφον κωμάξοντι Ἐφαρμόστῳ. 5. ᾿Αρχίλοχος τῷ ἩΗρακλεῖ 
ὕμνον ... ἀπορήσας κιϑαρῳδοῦ διά τινος λέξεως τὸ μέλος 
ἐμιμήσατο. συντάξας οὖν τοῦτο τὸ κόμμα᾽ τήνελλα, οὕτως 
τὰ ἑξῆς ἀνεβάλλετο, καὶ αὐτὸς μὲν τὸ μέλος τῆς κιϑάρας 
ἐν μέσῳ τῷ χορῷ ἔλεγε, τὸ τήνελλα, ὁ δὲ χορὸς τὰ ἐπίλοιπα. 
ἐκ τούτου τὸ λοιπὸν οἱ ἀποροῦντες κιϑαρῳδῶν τούτῳ τῷ 
κόμματι ἐχρῶντο τῷ τήνελλα. ᾿ τὸ δὲ ὅλον οὕτως" 

τήνελλα καλλίνικε χαῖρε ἄναξ "Hox, 
αὐτός τε καὶ ᾿Ἰόλαος. αἰχμητὰ δύο. 
τήνελλα καλλίνικε χαῖρε ἄναξ ᾿Ηράκλεις, 

d. τριπλόον δὲ διὰ τοῦτο εἶπεν, ἐπειδὴ τρὶς ἐλέγετο τοῦτο 
τὸ κομμάτιον τοῖς νικῶσι. κωμάξει δὲ πρὸς τὸν τοῦ Διὸς 
βωμὸν ὁ νικήσας μετὰ τῶν φίλων, αὐτὸς τῆς ὠδῆς ἐξηγού- 
μενος. 6. ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστειν᾽ ὁ μὲν τοῦ ᾿Αρχιλόχου 

10 

1ὅ 

20 

πεποιημένος ὕμνος ἐδυνάστευσε δηϑῆναι κατὰ τοῦτον τὸν 530 
ἀγῶνα᾽ ὃ δὲ ὑπ᾽ ἐμοῦ γενόμενος ῥηϑήσεται. 

6 sch. Ar. av. 1764 

1 τὸ $— 2 βραχυκατάληκτον om. D 1 τροχαῖος] σπον- 
δεῖος Pauw 1.8 καὶ διπλοῦς ἴαμβος Δα Δ.ν 8 διάφορον E || 
τὴν om. EQ 8.4 ἐννασυλλ. E 6 sqq. De toto hoc ach. 1 
cfr. Sybel Herm. V (1870) 192—204 12 ou»(ov) Α ὕμνου 
Sybel p. 198 || lac. indicavi; diss. p. 82 ποιήσας suppl. Sybel 
18 συντάξας b ex V: ἀνατάξας À προτάξας Bergk || κομμάτιον 
Sybel p. 198 21 τρὶς Bergk: τρίτον 234 μὲν ζὑπὸΣ τοῦ 
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1f. τὸ μὲν ᾿Αρχιλόχου μέλος: ὁ ̓ Αρχίλοχος πρὸ τού- BCDEQ 
τῶν τῶν λυρικῶν γενόμενος, ϑελήσας ὕμνον ἀναβαλέσϑαι 
εἰς Ἡρακλέα ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ, ἀπορήσας κυϑαρῳδοῦ διά τινος 
λέξεως μιμήσασθαι τὸν ῥυϑμὸν καὶ τὸν ἦχον τῆς κιϑάρας 

5 ἐπεχείρησε. συντάξας οὖν τοῦτο τὸ τήνελλα οὕτω τὰ ἑξῆς 
ἀνεβάλλετο. καὶ αὐτὸς μὲν τὸν ἦχον τῆς κυϑάρας ὑποκρινό- 
μενος ἔλεγεν ἐν μέσῳ τὸ τήνελλα καὶ τὰ ἐπίλοιπα, olov 
καλλένικε χαῖρε ἄναξ Ηράκλεις, καὶ εἴ τι ἕτερον, οἷον αὐτός 
τε καὶ '"Ióleog, αἰχμητὰ δύο, τήνελλα. τὸ λοιπὸν οἵ ἀπο- 

i10 ροῦντες κυϑαρῳδοῦ τούτῳ τῷ κόμματι ἐχρῶντο, τρὶς αὐτὸ 
ἐπιφωνοῦντες. κεκράτηκεν οὖν ἐπὶ πάντων νικηφόρων παρ᾽ 
αὐτὸν τὸν καιρὸν τῆς νίκης ἐπάδεσθϑαι τὸ κόμμα. καὶ τοί- 
νυν ἐπὶ τοῦ ᾿Εφαρμόστου νικήσαντος τοῦτο ἐλέχϑη. 
g. ὁ δὲ λόγος" τὸ μὲν τοῦ ᾿Αρχιλόχου μέλος, οἷον τὸ τήνελλα 

15 καλλένικε, φωνηϑὲν καὶ προλεχϑὲν ἐν τῇ Ὀλυμπία. ὕπερ 
μέλος ἔχον τὸ καλλίνικος τρίτον ἐλέγετο μετὰ πλήϑους καὶ 
χοροῦ, ἐξήρκεσε παρὰ τὸ Κρόνιον ὅρος ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ 
καϑηγήσασϑαι καὶ προρρηϑῆναι τότε χορεύοντε καὶ κωμά- 
ζοντι σὺν τοῖς ἑταίροις τῷ Ἔφαρμόστῳ. — h. ἄλλως" ὁ μὲν BDEQ 

1--9 Tzetzes Chil I 686: ὡς τοῦτο τοῦ Παρίου δὲ τοῦ “49- 
χιλόχου μέλος, ἐν ᾧπερ καὶ νενίκηκεν, σας ἐν Ὀλυμπίᾳ, μόνῳ 
τῷ στόματι λαλῶν, ὡς τῆς χορδῆς κοπείσης. ὅπερ καὶ Πινδαρός 
φησι τοῦτον ὑπερϑαυμάζων. τὸ μέλος δ᾽ ἄκουε λοιπὸν αὐτοῦ 
τοῦ Ἀρχιλόχου" τήνελλα. καλλίνικε χαῖρε ἄναξ Ἡράκλεις, αὐτός 
ve καὶ ᾿Ιόλαος, αἰχμητὰ δύο. 

2 ἀναλαβέσθαι Β ἀναβάλλεσϑαι D 8 ἀπορήσας denar 
ex À: ἑνὸς V. οὐκ ἐνόντος h. Quae seq. licenter mutavit e 

b προτάξας Bergk || τοῦτο B (cfr. A 266 ,,19) τοῦτῳ χὰ 
τούτῳ ΟΌΈΕΡΟ( || τηνελὰ B (ἃ corr. ex &?) || οὕτω — 7 vri"? 
om. C 5 τὰ BE: τὸ D καὶ τὰ Qv .. 4 8qq. confusa ὰ &N 
7 τὸ τήνελλα μέσῳ Q0, om. ἐν | τηνελλὰ B. (item 9) | τὰ uv οεἶχ- 

8 χαῖρε καλλίνικε E || εἴτι) ἔτι E! ὁ καὶ] καὶ ὁ s μοι 
μητὰ Β: αἰχματὰ 10 κυϑαρῳδῶν C (cfr. Α 266, 16) la | oce 
BEQv: ὀνόματι CD Ι τρὶς Bergk: τρίτον 11 ἐπὶ 05: ιοῷ E** 
των τῶν six. V | παρ᾿ BE: τὸ παρ 0) 12 αὐτῷ τὸ" τήνελλᾶ 

14 λόγος Bv: λέγεν GDEQ τοῦ BD: τὸ CE om. Ql PE 
hinc ubique B 16 volg Sybel 17 τῇ om. CD 
cog CDO: ἑτέροις BE. ^ 
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ὑπ᾽ Ay óyov, φησὶ, λεχϑεὶς ὕμνος ἤρκεσεν" ὃ δ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ 
BCDEQ νῦν γεγονὼς ῥηϑήσεται. | ἔϑος δὲ ἦν κωμάζειν τὴν νίκην 

ἑσπέρας τοῖς νικηφόροις μετ᾽ αὐλητοῦ μὴ παρόντος δὲ αὖ- 
λητοῦ εἷς τῶν ἑταίρων ἀνακρουόμενος ἔλεγε" «τήνελλα καλ- 

BCEQ λένεικε. ἱ. ἄλλως᾽ τὸ μὲν ᾿Δρχιλόχου μέλος. ὃ τοῖς νικῶσι 
τὰ Ὀλύμπια ἐπήδετο, ἦν τρίστροφον, κοινῶς δυνάμενον 
ἁρμόξειν ἐπὶ παντὸς νικηφόρου διὰ τὸ κατὰ τῆς πράξεως 
αὐτῆς ψιλὸν ἔχειν τὸν λόγον, μήτε δὲ O ὄνομα μήτε ἰδίωμα 

BEQ ἀγωνίσματος. «ἐφυμνίῳ δὲ κατεχρῶντο τούτῳ᾽ | τήνελλα καλ- 
λίνικε. τῷ οὖν Ἐφαρμόστῳ, φησὶν. ἐπήρκεσε παραχρῆμα 
κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν τοῦτο τὸ μέλος κωμάζοντι σὺν τοῖς 

BCDEQ ἑταέροις. Κ. τὸ δὲ τριπλόος ὅτι τρὶς ἐπεκελάδουν τὸ καλ- 
λένικε. οὐ καϑόλου δὲ τρὶς, ἀλλ᾽ ὅτι τριπλῆν ἔχει τὴν στρο- 
φὴν καὶ πάλιν ἀναλαμβάνεται. Ἐρατοσθένης. δέ (p..2926 
Bernh.) φησι μὴ ἐπινίκιον εἶναι τὸ ᾿Αρχιλόχου μέλος, ἀλλ᾽ 
ὕμνον εἰς Ηραχλέα᾽ τριπλόον δὲ οὐ διὰ τὸ ἐκ τριῶν στροφῶν 
συγκεῖσϑαι, ἀλλὰ διὰ τὸ τρὶς ἐφυμνιάξεσθαι τὸ καλλίνικε. 

BDEQ | περὶ δὲ τοῦ τήνελλα ᾿Ερατοσϑένης φησὶν ὅτι ὅτε ὃ αὐλη- 
τὴς ἢ ὃ κιϑαριστὴς μὴ παρῆν, ὃ ἔξαρχος αὐτὸ μεταλαβὼν 
ἔλεγεν ἔξω τοῦ μέλους, ὃ δὲ τῶν κωμαστῶν χορὸς ἐπέβαλλε 
τὸ καλλίνικε, καὶ οὕτω συνειρόμενον γέγονε τὸ τήνελλα καλ- 
λίνικε. ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ μέλους ἐστίν᾽ ὦ καλλίνικε χαῖρε 
ἄναξ Ἡράκλεες. 

Β00Ο 2. φωνᾶεν Ὀλυμπίᾳ: of μὲν προσγράφουσι τῷ ἃ τὸ 1 
καὶ ἀκούουσι φωνῇ. τὸ τῇ φωνῇ λεχϑέν᾽ οἵ δὲ ἀπόστροφον 
τιϑέντες ἐν τῷ ἃ τὸ φωνηϑὲν καὶ πολυϑρύλλητον ἀκούουσιν. 

1 φησὶ om. D 8 ἐς πέρας V (corr. Pauw) 4 προανα- 
xoovóusvog E 5 0] ἢ 7 E 5.6 τοῖς vixngógoig τῶν Ὀλύμπων Q 

6 κοινῶς --- 9 καλλίνικε post 21 τὸ καλλίνικε irp. Sybel p. 196 
* διὰ τὸ om. E | κατὰ] καὶ ἂν 9 κατεχρῶντο BO: κατ᾽ 

αὐτὸ ἐχρῶντο (O)E 10 φησὶν om. E 11 τοῖς om. B 
12 τρὶς om. E || ἐπεκελάδουν Β(Ε)θ: ἐκελάδουν CD 18 δὲ 
om. ἃ 17 τρεῖς E? 18 δὲ om. E 19 αὐτοῦ E — 20 ἐπέ- 
βαλε Bv 2421 συνειρημένον Ε etos om. E 24 go- 
νᾶεν Ὀλ. 0: gov& ἐν 'O1. B E "ζ qov& s. φωναῶν D I 
τῷ BCQ: εἰς τὸ D || τὸ om. D 26 φωνῇ (pr) om. Cv 
26 τιϑέντες ἐν τῷ ἃ B'!C: τιϑέναι ἐν τῷ ἃ ἢ τιϑέναι ἐν τῷ ἃ 
καὶ Ὁ τίϑενται ἐν τῷ ἃ καὶ B! 

10 
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3a. καλλίνικος ὃ τριπλόος κεχλαδώς: τρὶς ὑμνοῦν- BCDEQ 
vo of νικηφόροι, ἅμα τῇ νίκῃ καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ καὶ ἐν 
τῇ πατρίδι. Ὁ. ἢ ὃ πολλάκις λεγόμενος τῇ νίκῃ: — c. ἢ 
ἐπειδὴ τρία ἰαμβεῖά εἶσιν. — d. ἄλλως" τριπλόος., ó πλή- BCEQ 

δϑῶν, οἷονεὶ πλήϑει λεγόμενος, ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἀδό- 
μενος. 56. ἢ ὁ ἁβρυνόμενος καὶ πολλάκις ἀδόμενος. τοῦτο 
λέγει κεχλαδώς. — f. ἄλλως" τριπλόος: ἀκαταλλήλως τῷ 
μέλος τὸ τριπλόος ἐπήγαγεν ὃ Πίνδαρος. οὐδετέρῳ προσ- 
πλέξας τὸ ἀρσενικόν. ἀλλὰ ῥητέον πρὸς τὴν διάνοιαν αὖ- 

10 τὸν ἀπηντηκέναι᾽ ᾿Δρχιλόχου μέλος ὃ ὕμνος, εἶτα ὕμνος ó 
τριπλοῦς. κ΄. τριπλόος δὲ ἤτοι ὃ τρὶς ἐπαδόμενος, ἢ τρί- BEQ 
στροφος ὧν κατὰ ᾿Δρίσταρχον. ^ h. στροφῇ δὲ καὶ &vu- BDEQ 
στρόφῳ τὰ τῶν λυρικῶν σύγκειται ποιήματα. 

81. ὁ τριπλόος κεχλαδώς: ὁ μετὰ πλήϑους κελάδων᾽ A 
15 ἢ πληϑύει τὰ μέλη. — k. [κωμάξοντι φίλοις:}] πλειόνων 
οὐσῶν ἀντιστρόφων καϑ᾽ ἑκάστην στροφὴν ἔφη ὅτι τρὶς ἐπε- 
κελάδουν καλλίνικε λέγοντες. οὐ καϑόλου δὲ τρὶς, ἀλλὰ καὶ 
τριπλῆν ἔχειν τὴν τροπὴν καὶ πάλιν ἀναλαμβάνεσϑαι τοῦτον 
τὸν τρόπον. 11. βέλτιον δὲ ὅτε τρὶς ἐπῇδον λέγειν τὸ 

30 ἐφύμνιον of κωμασταί᾽ λέγω δὲ τὸ τήνελλα καλλίένικε. 

16 EM 645, 29: ὄχλος παρὰ τὸ γχλῶ eque ... ὅθεν καὶ τὸ 
παρὰ Πινδάρῳ ἐν Ὀλυμπιονίκῃ, τριπλόος ὁ κεχλαδώς, ἀντὶ τοῦ 
ὁ πληϑύων. ld. Orion. 122, 29 (188,12: — πλήϑων). 

11] τριπλόος CD; id. post κεχλαδώς add. EQ | ὁ Qv: om. 
BE || τρὶς] ὅτε ro); C. 2 GunE 4 ἰαμβεῖα D: ἰάμβια D ud 
ἄλλως — 5 λεγόμενος] κεχλαδώς" πλήθϑων C (quod ad Ll, recte 

4.5 πλήϑων (-ov EP) οἱονεὶ πλήϑει (-ει E*P) λεγόμενος EO: 
πλήϑει λεγόμενος οἱονεὶ Bv ὅ τοῦ om. € 6 ὁ om. B 
1 ἄλλως om. C ] καταλλήλως B ὁ καταλλ. C | τῷ] τὸ E 8 ὁ 
Πίνδαρος ego: ὁ τριπλόος ΒΕ om. C (et Brub.) τὸ τριπλόος b, 
om. (cum Beckio) p τὸ τρισλ. 8.9 συμπλέξας C 9.10 αὐὖ- 
τὸν b (praeeunte Beckio): αὐτὴν B(ex corr.?) Cv αὐτὸ EQ (Beck) 

11 τριπλος. τρίπλους E| ἦτοι om. Ε 12 ὧν om. Bv | κατὰ 
τὸν 4o. Bv 12.18 ἀντιστρόφῳ (xol ἑπῳδῷ» Sybel Hermes V 
(1870) p. 198 18 σύγκεινται B 14 τρίπλοος κεκλαδώς 
16 ft. j ὁ πληϑύων 16 ἀντιστροφῶν À: στροφῶν Bergk || tolc 
ego: τρεῖς 17 τρὶς Sybel p. 194: τρεῖς 18 τροπὴν À: στροφὴν" 
Sybell l 19 τρὶς id. ibid.: τρεῖς [|λέγευν om. Sybel p. 194: 
λέγοντες cj. Schroeder 
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Bé — 3m. (κεχλαδώς:) ὁ λεγόμενος. ὃ ὑπὸ ὄχλου ἀδόμενος. 
n. ἢ κεκλαδὼς, ὃ κελάδων. 

BEQ 84. ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων: τότε μὲν οὖν καὶ παρὰ 
τὸν καιρὸν τῆς νίκης ἐκεῖνα ἐλέχθη ἐν Ὀλυμπίᾳ νυνὶ δὲ 
ἀπὸ τῶν τὰ πόρρω βαλλόντων τόξων μουσικῶν. Ὁ. τὸ δὲ 
ὅλον τροπή᾽ τόξῳ μὲν γὰρ τὴν ποίησιν, βέλεσι δὲ τὰ 
ἐγκώμια παραβάλλει. 4. ἄλλως᾽ ἑαυτῷ παρακελεύεται" 

ABEQ | ἀλλὰ κατὰ τὸν ἐνεστῶτα χρόνον, φησὶν, ἀπὸ τῶν μουσικῶν 
τόξων ἐπινεμήϑητι τοῖς ὕμνοις τὸν Δία καὶ τὴν Ὀλυμπίαν. 

BEQ d. ἑκαταβόλων δὲ, τῶν εἰς ἅπαντα τόπον διικνεῖσθαι 
ποιούντων τὰ ποιήματα. 

Α 118. ἐπίνειμαι: ἤτοι τῷ χορῷ ἢ ἑαυτῷ παραπελεύε- 
ται ὃ ποιητής. 

BcDEQ — lib. σεμνόν τ᾽ ἐπίνειμαι: ὕμνει, ἢ ὑμνηϑῆναι ποί- 
ησον τὴν Πίσαν τὴν πρωτεύουσαν τῶν πόλεων. ἢ διὰ τὸν 
ἀγῶνα, οἷον τὴν τὸν ἀκρότατον καὶ κάλλιστον τῶν ἀγώνων 
ἔχουσαν. 6. τὸ δὲ ἐπίνειμαι ἢ πρὸς ξαυτὸν ἢ πρὸς τὸν 

BEQ χορόν. ἃἅ. ἄλλως᾽ ἐπίνειμαι: ἔπελϑε. ἡ δὲ παρακέλευσις 
BCDEQ ἢ ὡς πρὸς ἑαυτὸν ἢ ὡς πρὸς τὸν χορόν. 6. ἔπελϑε οὖν, 

φησι, τὸ ἀκρωτήριον τῆς Ἤλιδος, ὕπερ ποτὲ ὃ Πέλοψ ἐξαί- 
eevov εἴληφε παρὰ τῆς ᾿Ιπποδαμείας νικήσας τὸν Οἰνόμαον 
ξδνον. 

ps! 11f (ἐπένειμαι:) ἔπελϑε. ὕμνησον. 
A 128. ἀκρωτήριον “Ἄλιδος: τὴν Πίσαν λέγει. 

b. ἢ τὴν ἐξέχουσαν τῇ ϑέσει, ἢ τὴν ἐνδοξοτάτην καὶ πρω- 
τεύουσαν. ) 

ge! 12b. (4λειδος:) τῆς Ὀλυμπίας. 

18q. glossa incertum an Β 8]. et A || ἑκατηβόλων Ἀ ἢ παρὰ 
EQ: περ B 4 δὲ BO: δὲ καὶ Ε ὅ βαλόντων E 6 τόξῳ 
Gedicke Pind. carm. sel. p. 46: τόξον 8 φησὶν B0: φημ À 
φασὶν E 9 ἐπινεμήϑητι AB: ἐπινεμήϑητί φησι Ε φησὶν ἐπινε- 
μέϑητι ἃ (-ἐ- et v) 10 ἑκατηβόλων BQv || δεικνύσϑαι E 
14 ὕμνει ego: ὑμνεῖν BC. vóv ὑμνεῖν DE 16 ἀγώνων] ἀν- 
ϑρώπων ἢ] 18 γορόν] χρόνον Β || ἄλλως om. E 19 ἑαυτὸν 
Qv: αὐτὸν BE 218q. ἱπποδαμείας | νικήσας | τὸν ped 
ἔδνον B dimidiis versuum non expletis 422 ἔδνον Β ἔδνος D 

24 "Alidog Ἀν- 

10 
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18. τοιοῖσδε μέλεσιν: τοιοῖσδε ποιήμασι. τοιούτοις CDEHQ 
ὕμνοις, τοῖς νῦν, καὶ μὴ οἵοις οἷ πρότερον. 

15a. Πέλοψ ἐξάρατο: ὁ Πέλοψ κατὰ μέν τινας 4v- A 
δὸς, κατὰ δέ τινας Φρὺξ ἢ Παφλαγών᾽ κατὰ δὲ “ὐτεσίωνα 

5 (FHG IV, 846) ᾿4χαιός. 
15b. κάλλιστον ἕδνον: ξδνον νῦν οὐ τὸ παρὰ τοῦ Α 

ἀνδρὸς διδόμενον τῇ γαμουμένῃ λέγει, ἀλλ᾽ | ὃ αὐτὸς ἐκεί- ApEHQ 
νην λαβὼν προσεκτήσατο. 6. φησὶ τῶν ἐκ τῆς Ἵππο- ACDEHQ 
δαμείας αὐτῷ περιγενομένων δώρων, ὅτε ἔγημεν αὐτὴν, τοῦτο 
κάλλιστον ξδνον εἶναι, τὴν τῆς χώρας κτῆσιν. ἃ. ἄλλως" cDEHQ 
ἄκυρόν ἐστιν ἐπὶ τῆς ᾿Ιπποδαμείας τὸ ἕδνον᾽ ἕδνα γὰρ δι- 
δόασιν of ἄνδρες, φερνὴν δὲ αἱ γυναῖκες. παρὰ τὸ φέρειν 
μεϑ᾽ ξαυτῶν. 

178. πτερόεντα δ᾽ ἵει: ἄφιε τὸν γλυκὺν ὀιστὸν καὶ Α 
15 ἐπὶ τὴν Πυϑίαν, φησὶ, τὸν ὕμνον ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας 

μεϑιστάς. καὶ γὰρ ἐν Πυϑίᾳ ἐνίκησε, λγ΄ Πυϑιάδι. 
17b. πτερόεντα δ᾽ ἵει γλυκὺν ὀιστόν: τροπικῶς τὸν BCDEQ 

ὕμνον. πάλιν δὲ ἢ πρὸς ἑαυτὸν ἢ πρὸς τὸν χορὸν λέγει. 
c. καὶ εἰς τὴν Πυϑῶνα δὲ ἵει καὶ πρόπεμπε τὸν πτερό- BDEQ 

30 ἐντὰ ὀιστόν. πάλιν δὲ τῇ τροπῇ κέχρηται. παρακελεύεται ᾿ 
δ᾽ ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς Ὀλυμπίας βαλεῖν τοῖς τῶν ἐγκωμίων 
βέλεσι xol τὴν Πυϑῶνα κατὰ σκοποῦ. ἐνίκησε δὲ ó Ἐφάρ- 

1 e 

8 Tzetzes ad Lyc. 150. sch. O. I 87 6—8 οὐ 9—183 sch. 
α 276. B 63 13 EM 790,43. 49. EG 561, 6. Orion. 160, 11 

1 τοιοῖσδε x) ἢ π. E || τοιούτοις] τοιοῖσδϑ E 2 τοῖς νῦν 
om. E 4 ἀπεσίωνα: b 6 1. (ἄλλως) σεμνόν (τ᾽) ἐπίνειμαι 
ἀκρωτήριον Ἄλιδος V || τὸ παρὰ bh: παρὰ τὸ 1.8 ὃ προσε- 
κτήσατο (δὺ) Πέλοψ λαβὼν τὴν ἵἽππ.ν 8. φησι] φησὶ δὲ COv || 
ἐκ V: om. αὶ 9 ἔγημεν V: ἔστηκεν Ἢ 10 τῆς À: ἐκείνης vfjc V 
(τῆς χ. ἐκείνης D) [κτῆσιν ΑΒΕ: κλῆσιν Η κτίσιν Cv (corr. 
eck) [ἄλλως om. EH 11 ἄκυρον Boissonade Herodian. 

Epimerism. p. 283: ἄκαιρον ᾿ ἐστιν CDO: 0() EH — 11.12 διδόα- 
σιν CHO v: δίδωσιν Ἐ ἔδιδον D (post ἄνδρες trp.) 12 φερ- 
yi» DEH: φερνὰς Cv (sch. « 276) | αἱ om. E 14 ὀιτὸν 
16 IIvOíc] πυϑίδι À (-δι ft. ex corr.) | τριακοστῇ b ex V || πυϑίδι 
À; ft. Πυϑιάδα 18 λέγει BE: τρέπει τὸν λόγον CDOv 
19 τὴν DEO: τὸν B 21 δ᾽ ἑαυτὸν B: δὲ αὐτὸν E. δὲ αὐτὸ Ὁ 
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μοστος xol Ὀλύμπια, ὡς προεῖπον, καὶ Πύϑια, ἑβδομηκοστῇ 
ὀγδόῃ Ὀλυμπιάδι. 

ge 174. (ζει:) πέμπε. 
BcpEQ 188. Πυϑῶνάδ᾽ ὀιστόν: ἀντὶ τοῦ καὶ τὴν Πυϑῶνα 

ὕμνει. — b. καὶ πρὸς τὴν Πυϑῶνά, φησιν, ἀφίει τὸν γλυ- 5 
xbv ὀιστὸν, ὅ ἐστι τὸν ὕμνον, ἀπὸ τὴς Ὀλυμπίας μεταβάς. 
καὶ γὰρ Πύϑια ἐνίκησεν ὃ Ἐφάρμοστος τὴν λ΄ Πυϑιάδα. 

BDEQ 186. οὔτοι χαμαιπετέων: οὐ γὰρ δὴ εὐτελῶν οὐδὲ 
μικρῶν λόγων ἀπάρξῃ περὶ τῶν τοῦ ἀνδρὸς παλαισμάτων 

ABDEQ λέγων καὶ τῇ κιϑάρᾳ ἐπὶ τούτοις χρώμενος. d. οὐ τοι- 10 
ούτων λόγων ἐφάψῃ κατὰ τοῦτον τὸν ὕμνον, οἱ ἂν πέσοιεν 
χαμαὶ. ἀλλὰ τοὐναντίον ἐνδόξων καὶ δυναμένων πανταχοῦ 

Α διικνεῖσϑαι. 6. χαμαιπετῆ δὲ κυρίως ἐστὶ δόρατα ἢ βέλη, 
ὅταν ἀποτυχόντα τοῦ σώματος χαμαὶ πέσῃ. 

A 21. φόρμιγγ᾽ ἐλελίξων: ἀντὶ τοῦ τῇ κιϑάρᾳ τὸν ἐπί- 15 
viXOV προσάδων. 

B()DEQ 228. κλεινᾶς ἐξ Ὀπόεντος: ποίου, φησὶν, ἀνδρός; 
τοῦ ἐκ τῆς Ὀποῦντος᾽ Üv' q, τοῦ ἘΕφαρμόστον᾽ ἐκεῖθεν γὰρ 
τὸ γένος ἔχει. 

A 22b. αἰνήσαις ὃ καὶ víóv: τῇ διαιρέσει οὕτω᾽ τὸ 30 
αἰνήσαις, ἐχόμενον δὲ τὸ ξ᾽ τοῦτο δὲ τὸ ξἕ προενεκτέον ἐγ- 
κλίσει καὶ δασυντέον, ἵνα σημαίνῃ ἐπαινέσας αὐτὴν, τὴν 
Ὀποῦντα, καὶ τὸν υἱὸν δὲ αὐτῆς τὸν "Eqgáguocrov, καϑὸ 

1 προεῖπον ΒΕ: προεῖπε Düv. Sch. O. II 70d. 82a conferri 
iubet Schroeder proll p. 60 4 ? ὀγδόῃ scripsi ex pap. Oxyrh. 
CCXXII, 1,87 (cj. ium Hermann ap. ἢ); τρίτῃ codd. 4 1] ἄλ- 
Aog DO | Πυϑῶνα δ᾽ B(C)E || &vel — 56 ὕμνει om. C || ἀντὶ τοῦ 
καὶ om. DO [ καὶ B: κατὰ E 6 φησιν om. CDO || £e DO 
τρέπε C 6 τὸν om. E 1 καὶ γὰρ] καὶ γὰρ καὶ Ὀλύμπια 
καὶ C | τὴν À' Πυϑιάδα DEO: τῇ τριακοστῇ Πυϑιάδι B om. C 

8 l. οὗ A; om. D 10 λόγων E | τούτῳ B || oó — 11 ὕμνον 
V: οὐ τοῦτον ὑμνῶν À 11 κατὰ --- ὕμνον om. D || o£ BEQ: 
olov D οὐκ À || àv πέσοιεν scripsi: ἂν πέσοι À πέσοιεν ἂν E 
πέσειεν ἂν B. πέσειαν àv () πέσει à» Dv 19 τοὐναντίον om. 
V || ἐνδόξων καὶ om. D || δυναμένων À: δυνατῶν V || πανταχό- 
(sv) αὶ 14 ὅταν ego: ὅτι 17 Ὀπέοντος E | 2d πόρου E 

20 οὕτως À*^? 21 προενεκτέον ego: προσενεκτέον 
21. 22 ἐγκλίσει Mommsen suppl. p. 120: ἐγκλήσει 22 δασυν- 
véov id. ibid.: δασύνονταρ 28 τὸ ᾿Εφάρμ. 
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πατρὶς αὐτοῦ ἐστιν. ὁ. δύναται δὲ καὶ τὴν ἡρωίδα λέγειν, 
υἱὸν δὲ τὸν Ὀποῦντα. 

22d. αἰνήσαις 3, καὶ υἱόν: € ἀντωνυμία᾽ κεῖται γὰρ BCDEQ 
ἀντὶ τοῦ αὐτὴν. τὴν Ὀποῦντα᾽ υἱὸν δὲ τὸν πολίτην λέγει. 

δ 6. ἄλλως" τὴν πόλιν Ὀποῦντα καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν BDEQ 
vixngógov' υἱὸν δὲ ἀντὶ τοῦ πολίτην. — f. δύναται καὶ 
αὐτὴν τὴν ἡρωίδα λέγειν, υἱὸν δὲ Ὀποῦντα. 

232. (ξ:) αὐτὴν, τὴν Ὁποῦντας, — b. (víóv:) ἤγουν Be 
τὸν πολέτην. 

:: 248. ὃν Θέμις: ἣν ἡ Θέμις λέλογχεν [ἀντὶ τοῦ ἦν- A 
τινα] καὶ ἡ ϑυγάτηρ αὐτῆς Εὐνομία. ἐνήλλαχε δὲ χὴν 
πτῶσιν. Ὁ. Θέμιδος δὲ ϑυγατέρα καὶ 'Holoóog (th. 901): 

δεύτερον ἠγάγετο λιτπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν “Ὥρας, 
Εὐνομίην τε Δίκην ve καὶ Εἰρήνην τεϑαλυῖαν. 

15. 6. ὃ δὲ λόγος ἐπὶ τῆς Ὀποῦντος, ὅϑεν ἦν ὃ νικηφόρος. 
24d. &v Θέμις: ἥντινα Ὀποῦντα ῇ τε Θέμις καὶ ἡ BcDEQ 

ϑυγάτηρ ταύτης Εὐνομία ἡ τὰς πόλεις σώξουσα κεκλήρωται 
κατέχειν" | ἥτις Εὐνομία μεγάλην δόξαν ἔχει. 5100 BDEQ 

278. ϑάλλει δ᾽ ἀρεναῖς: ἡ Ὀποῦς ϑάλλει ταῖς ἄρε- A 
40 ταῖς ἔν ve Πυϑοῖ καὶ Ὀλυμπίᾳ. τὸ δὲ ἶσον ἀντὶ τοῦ xoi- 

vüc. b. παρά ve τὸ σὸν ῥέεθρον, Κασταλία, καὶ τὸ τοῦ 
᾿Αλφεοῦ. 

2710. ϑάλλει δ᾽ ἀρεταῖς: βρύει δὲ καὶ αὔξεται ταῖς BDEQ 
τῆς νίκης ἀρεταῖς [ἡ Ὀποῦς} ἕν ve τῇ Κασταλίᾳ πηγῇ ἐν 

35 Πυϑοῖ | καὶ ἐν ταῖς τοῦ ᾿ἀλφειοῦ ποταμοῦ ..... , τουτ- BCDEQ 
ἔστιν ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ" ἀφ᾽ ὧν, ἤτοι ποταμῶν ἢ τόπων, αἵ 
νῖκαι καὶ τὰ ἄνϑη τῶν στεφάνων τὴν ἔνδοξον τῶν “οκρῶν 

8 1. om. D (τὸ δὲ £ id.) 6.6 τὸν vix. DO: »ix. BE 
6 δὲ ἀντὶ] ἀνεὶ Ὁ δύναται) ϑύναται δὲ Dv | καὶ om. D 
10 d» A* 10.11 ἀντὶ τοῦ ἥντινα seclusi 11 αὐτῆς ego: 
αὐτοῦ. Q. s. δα οἱ pertinent 14 ve (pr) om. 16 l. θυγάτηρ 
add. EQ 1984. cfr. Mommsen suppl. p. 121 19 ἡ ego: ἢ! 
Ὀποῦς 94411: Bergk N. Jahrb. 117,39: ir 941. 21 Te 
παρὰ Bergk 1.1. 28 1] ἄλλως DO | αὔξεται ΒΕ: αὔξει (ἡ) 
Ὁποῦς ἐνὈΘ  : 23.24 ταῖς ἀρεταῖς ταῖς τῆς νίκης B(V) 24 ἡ 
'Oxo$g om. DEO 26 x«l om. E || ταῖς (óoatc» Lehrs p. 26; 
“ποταμοῦ (ῥοαῖς) Bergk N. Jahrb. 117, 89; potius scrib. ποτα- 
μοῦ {προχοαῖς» 

ScHOL. IN PiNDARUM ed. Drachmann. 18 
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μητέρα τὴν. Ὀποῦντα ἐπέρχονται καὶ ὑψοῦσι τὴν καλλίδεν-» 
δρον᾽ ἀφ᾽ οὗ δηλοῖ τὴν εὔγειον. ssD 880 86 d. ϑάλλει δ᾽ 
ἀρεταῖς: ἡ Ὀποῦς ϑάλλει ταῖς ἀρεταῖς τῆς Κασταλίας, ἀντὶ 

BDEQ τοῦ τῆς Πυϑοῦς᾽ κρήνη γάρ ἐστιν ἐν Πυϑῶνι. | τὰ γὰρ 
Πύϑια ἐνίκησε καὶ τὰ Ὀλύμπια. “150 00 5 

BEQ 81. ἐπαεέροντι: ὑψοῦσι. μετεωροῦσιν. ὑμνοῦσιν. 
A 828. ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον: μητέρα τοῦ ᾿Εφαρμόστου 

τὴν Ὀποῦντα, καθὸ μητέρας τὰς πατρίδας λέγουσι. ἸΜᾶτερ 
ἐμὰ, τὸ τεὸν, χρύσασπι, φησὶ τὴν Θήβην (J.T, D b. μητρό- 
πολις δὲ τῶν JdoxgGv ἡ Ὀποῦς. 10 

BDEQ 3820. ματέρ᾽ ἀγλαόδενδρον: ματέρα τὴν Ὀποῦντα τοῦ. 
BEQ ᾿Εφαρμόστου πατρίδα. ἃ. μητρόπολιν δὲ τὴν Ὀποῦντα τῶν 

“οκρῶν λέγει. 
BDEQ 88. ἐγὼ δέ τοι φίλαν πόλιν: Ó νοῦς τοιοῦτος ἐγὼ 

δὴ οὖν ταύτην τὴν προσφιλεστάτην Ὀποῦντα ἐκδήλοις καταυ- 16 
γάξων ὕμνοις πανταχοῦ ἐκπέμπω ταύτην τὴν ἀγγελίαν καὶ 
ἵππου παντὸς ταχυτάτου καὶ ναὸς ταχείας ϑᾶττον, εἴπέρ 
τινι ϑείᾳ μοίρᾳ καὶ μετά τινος ϑείας χειρὸς τὸν ἐξαίρετον 
τῶν Χαρίτων κῆπον, τὸν ποιητικὸν λέγει, νέμομαι. τοῦτον 
δὲ νέμομαι εἶπεν, ὅτε olósv αὑτὸν εὐφυῶς καὶ δυνατῶς so 
φράξοντα, εἶ δὲ καὶ χάρις τοῖς ποιήμασιν ἐφέψεται, ὡς ἄν- | 
ϑρωπος ἀγνοεῖ. 

A 848. μαλεραῖς: ταῖς λαμπραῖς, παρόσον τὸ πῦρ λαμ- 
πρὸν καὶ μαλερὸν λέγεται᾽ ὡς ἐκ μὲν τοῦ ἐπιϑέτου τὸ πῦρ 
δηλοῦσϑαι, ἐκ δὲ τοῦ πυρὸς τὸ λαμπρόν. ὃ δὲ τρόπος 356 
μετάληψις. — b. λαμπρὰς δὲ τὰς ὠδὰς διὰ τὸ δωκνεῖσϑαι 

1 τὴν (pr) om. Ε [[|ὑπέρχονται E. Ft. ἐπαείροντι 1.2 τὸ 
καλλίνικον δένδρον E 41. Mos praem. B 4 ἐστιν om. DO 
6 ὑψοῦσι B: ὑψοῦσι καὶ E τὴν καλλίδενδρον ὑψοῦσι καὶ Q || 
μετεωρίξουσιν E || ὑμνοῦσαι E 7 μάτερ À*^ μᾶτερ A^. 8 μά- 
veQ ἈΚ. 9.10 μητρόπολιν ἈΞ’ 10 ὁπός 11]. om. D [ μητέρα 
00 τοῦ] τὴν Ε 14 ὁ νοῦς τοιοῦτος om. ἢ 16 δὴ om. E 
11 ταχυτάτον DEO b: vozérso(ov) B ταχύτατα v ταχυτέραν ἢ 
18 καὶ om. B. 19 κχᾶπον B?v || λέγω D τοῦτον ΒΕ (νέμομαι 
δὲ, om. τοῦτον, D): τοῦτον. Ft. τοῦτο δὰ, (εἶδ νέμομαι. — 20 οἶδεν] 
εἶδεν E οἶδε (uiv) el αὑτὸν b: αὐτὸν | καὶ om. E 
21 φάξοντα E | καὶ om. E || ἐφέψεται ΒΡ. Ὁ θ΄: ἐφάψεται B'^^EG*v 

22 ἀγνοῶ DQ* 26 λαμπρὰς b: λαμπρός 
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ὡς τὸ πῦρ. 6. ὁ δὲ Δίδυμος ἀντὶ τοῦ μαλακαῖς καὶ γὰρ 
ἑτέρωϑι (J. II, 8) μαλαχκοφώνους τὰς ὦδάς φησιν. 

94d. μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς: λαμπραῖς, κατὰ BCDEQ 
μετωνυμίαν. 6. ἄλλως᾽ ταῖς λαμπραῖς καὶ ἐκδήλοις. BEQ 

5f. ἐπιφλέγων δὲ ἀντὶ τοῦ énavyátov: διόλου. yàg τῇ τροπῇ BCDEQ 
ὡς ἐπὶ πυρὸς ἐπέμειν. — g. λαμπρύνων. Ἀ. ἐγὼ οὖν, 
φησιν, ὑμνῶν. τὴν πόλιν ταύτην τὴν ἀγγελίαν πανταχοῦ 
πέμψω ταχύτερον ὀξέος ἵππου καὶ νεὼς οὐριοδρομούσης, εἰ 
σὺν ϑεοῦ βουλήσει κεχαριτωμένα ποιήματα γράφω. 

19 8648. ναὸς ὑποπτέρου: ἢ τῆς ταχείας, ἢ τῆς εὐτρε- A 
"etri ἀρμένοις. (Ὅμηρος) τὰ πτερὰ νηυσὶ πέλονται 
À 124). 

36b. ναὸς ὑποπτέρου: ταχείας. — c. ἢ διὰ τὰς κώ- BEQ 
πας. Ὅμηρος (λ 124)' τὰ πτερὰ νηυσὶ πέλονται. ἃ. ἀγ- 

15 γελίαν δὲ τὴν περὶ τῆς νίκης. 
38a. εἰ σύν τινι μοιριδίῳ: εἰ σύν τινι μηχανῇ παρὰ A 

Μοιρῶν δεδομένῃ μοι τῶν Χαρίτων ἐπινέμομαι κῆπον καὶ 
μὴ παρὰ φύσιν βιάξομα. Ὁ. ἄλλως᾽ εἴπέρ τινε ϑείᾳ μοίρα 
τὸν ἐξαίρετον τῶν Χαρίτων κῆπον (τὸν ποιητικὸν λέγει) 

30 καρποῦμαι τοῦτον. οἷδε γὰρ αὑτὸν εὐφυῶς μὲν γράφοντα, 
εἰ δὲ χάρις τοῖς ποιήμασιν ἐπακολουϑήσει, ἀγνοεῖ. 

880. μοιρεδίῳ παλάμᾳ: δαιμονίᾳ μηχανῇ καὶ BCEQ 
τέχνῃ. 

898. Χαρίτων κᾶπον: τὴν ποιητικὴν λέγει, Ó ἧς cDEQ 
35 ἔστε χαρίσασϑαι. Ὁ. ἄλλως᾽ κᾶπον: τὸν ποιητικόν. BEQ 

1 Hes. μαλερόν. μαλερὰς φρένας. Eust. Il. 691, 52 
10 Hes. ὑποπτέρου. 

8 ἐπιφλ. ἀοιδ. om. CD || λαμπραῖς] καὶ διαδήλοις καὶ 1. C 
4 ἀδήλοις E 5 γὰρ BE: δὲ CDO 6 éxéfowe E. 

8 ταχυτέραν (|| νεὼς BE: νηὸς θ0. νηὸς ὀξείας καὶ ταχείας C | 
ἀεροδρομούσης Qi 9 κεχαρισμένα v 11 supplevi ex V 

Hom.: κυσὶ À 14 το τὴν E || πλέονται E 16 pos νηυσὶ , 
eov: ἐγρ(άφη) .. B (ἐγρί(άψαμε») vixgc add. x«l ναὸς ὑποπε 

Mommsen suppl. p.124) 2420 αὑτὸν b: αὐτὸν 22 δαιμονίῳ 
vj μηχαῇῃῇ E ὠἠ 26 ἔστι om. EQ. || ἄλλως" κᾶπον EQ: Χαρίτων 
κᾶπον B 

18* 
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BCDEQ c. ὅτε δὲ πάροικοι ταῖς Μούσαις αἵ Χάριτες, καὶ Ἡσίοδος 
μαρτυρεῖ (th. 64)" : 

πὰρ δ᾽ αὐταῖς Χάριτές ve καὶ Ἵμερος οἰκί᾽ ἔχουσιν. 

BDEQ 40. κεῖναι γὰρ ὥπασαν: al Χάριτες. τὰ ἐν τῷ βίῳ 
BCDEQ τερπνὰ τοῖς ἀνθρώποις παρέσχον" | ἀγαϑοὶ δὲ καὶ σοφοὶ 

καὶ ἀνδρεῖοι ἄνθρωποι κατὰ βούλησιν τοῦ δαιμονίου καὶ 
ϑεῶν γίνονται. Χαρίτων μὲν γὰρ ἔργον olós τὸ τὰ πράγ- 
ματα χαριέντως ἀποτερματίξειν, Μοιρῶν δὲ καὶ εἱμαρμένης 

BCEQ τὸ δυνατούς τινας κατὰ ἀνδρείαν καὶ | συνετοὺς κατὰ φρό- 
νησιν γίνεσϑαι. λεληϑότως δὲ ὁ Πίνδαρος διὰ τὸ ἀνεπαχ- 
ϑὲς τὰ ἴδια ἐπεξεργάξεται ἐγκώμια. 

BCEQ 42. κατὰ δαίμον᾽ ἄνδρες: ἀγαϑοί, φησιν, ἄνδρες 
BCDEQ κατὰ ἀνδρείαν καὶ | σοφοὶ κατὰ σύνεσιν ἐκ ϑεοῦ μοίρας 

ἐγένοντο. τοῦτο δὲ παραδεικνὺς παραβάλλει τὸν “Ηρακλέα, 
ὅτε εἰ μὴ κατὰ ϑεοῦ μοῖραν ἐγεγόνει τοιοῦτος, οὐκ ἄν 
ποτε ὑπέστη ἀντιστῆναι ᾿ἀπόλλωνι καὶ Ποσειδῶνι καὶ “Αιδῃ 
Ἡρακλῆς. 

ΒΟΌΕΟ 48. ἐπεὶ ἀντίον πῶς ἂν τριόδοντος ἕως ϑνασκόν- 
των: τίνες εἰσὶν of αἰτίαι δι’ ἃς ἐπολέμησε τοῖς τρισὶ ϑεοῖς 
ὁ Ἡρακλῆς; πρὸς τὸν Ποσειδῶνα μὲν προϊστάμενον Πυλίων. 
ἐπολέμει γὰρ Ηρακλῆς τοῖς Πυλίοις διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν. 
ἀνελών τινα Τραχίνιον καὶ φεύγων τοῦ φόνου τὸ μύσος 
ἔρχεται πρὸς Νηλέα ἐπὶ τῷ καϑαρϑῆναι τοῦ φόνου. ὡς 
οὖν οὐκ ἐπέτρεψεν, ἐκίνησε πρὸς Νηλέα πόλεμον. ὃ οὖν 
Ποσειδῶν ὡς ὑπὲρ παιδὸς ἐμαχέσατο τῷ “Ἡρακλεῖ Νηλεὺς s5 
γὰρ καὶ Πελίας Ποσειδῶνος υἷοί. πρὸς δὲ ᾿Απόλλωνα οὕτω 
καὶ διὰ τοιαύτην αἰτίαν. εἰς γὰρ τὴν Πυϑῶνα παρεγένετο 

1 δὲ] δὴ Ε pues CDEO: παροικοῦσι Bv | καὶ om. E 
4 cei] αἴτινες Lehrs p. 26 6 ἄνθρωποι om. C 9 δυνατὸν E|| 
συνετοὺς) συνετοὺς δ᾽ E — 10.11 τὸ ἀνεπαχϑὲς BC id., sed c 
ἄν in ras. E: τὸ &xer0 ig ( 11 ἀπεργάξοται C. ἐπεργ. Q 
18 κατὰ ἀνδρείαν om. E 14 τοῦτο] τοῦ E 17 Ἡρακλῆς 
om. CD 18 ἂν τριόδοντος om. D à» om. E 20 ó om. 
C(DO X 22 Todywov E — 24 ἐπέστρεψεν E || ἐκίνησε BE: ἐνί- 
xncs Q0! éveíxqos (* συνεῖρε D ἐνέστησε C 26 καὶ Πελίας 
BCE: καὶ Πηλεὺς Πελίας καὶ DO καὶ Πελίας Τυροῦς καὶ b 
26. 21 οὕτω καὶ --- αἰτίαν B: διὰ τοῦτο CDE διὰ τὸ τί ἃ 
27 — p. 271, 4 cfr. Thom. 819, 18 27 τὴ»] τὴν yi (?) ἢ 
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μαντευσόμενος περί τινος. ἔφησεν οὖν αὐτῷ ἡ Πυϑία μὴ 
παρεῖναι τὸν ϑεὸν μηδὲ χρησμῳδεῖν. ὀργισϑεὶς δὲ ἐπὶ τού- 
τῷ Ἡρακλῆς ἥρπασε τὸν μαντικὸν τρίποδα καὶ πρὸς αὐτὸν 
εἴλετο τὴν μάχην. πρὸς δὲ τὸν “Δ4ιδην διὰ τοῦτο. ἐπι- 

5 ταχϑεὶς γὰρ ὑπὸ τοῦ Εὐρυσϑέως τὸν Κέρβερον κύνα ἀγα- 
γεῖν, εἶτα διακωλυόμενος ἐτόλμησε καὶ πρὸς τὸν “Διδην. 
αἱ δὲ μάχαι αἱ πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἐν διαφόρῳ χρόνῳ τῷ 
“Ἡρακλεῖ γεγόνασιν. 

44a. πῶς Qv τριόδοντος: ἰδίως κἀν τούτοις ὃ ACDEHQ 
10 Πίνδαρος Ἡρακλέα γράφει τοῖς τρισὶ πολεμῆσαι ϑεοῖς. δε- 

δόσϑω γὰρ αὐτῷ, φησιν ὃ Δίδυμος, περὶ τὴν ὑπὸ Νέστορι 
Πύλον συστῆναι τὴν μάχην, Ὁμήρου τὴν ἐν iov πύλην 
νεκύων πύλον εἰρηκότος (E 397) ἐν πύλῳ ἐν νεκύεσσι 
βαλών. εἴη δ᾽ ἂν ὁ Πίνδαρος τὰ καὶ τόποις καὶ χρόνοις 

16 διεστῶτα εἰς ἕνα καιρὸν ἄγων ἕνεκα τοῦ μειζόνως ἢ ὡς ἔσχε 
ταῖς ἀληϑείαις τὸν “Ηρακλέα ἐπαινεῖν. ᾿Απόλλωνι μὲν γὰρ 
Ἡρακλῆς ἐν Πυϑῶνι περὶ τοῦ τρίποδος μάχεται, | τῷ “Αιδῃ A 
δὲ ὅτε τὸν Κέρβερον ἀνήγαγε, Ποσειδῶνι δὲ ἀμύνοντι Πύλῳ. 

44b. ἄλλως" ἐπεὶ ἀντίον πῶς: ἐπεὶ εἰ μὴ ἐκ ϑεῶν BDEQ 
80 ὑπῆρχε τὰ κάλλιστα τοῖς ἀνθρώποις. πότε ἂν ἠδυνήϑη 

4—6 sch. BT E 396 6: 12 sch. A E 897 

1 Épnos») CDEO: ἔφη Bv 2 δὲ BC: om. DEQOv οὖν b 
Thom. 8 ὁ 'Ho. Bv 6 γὰρ om. CD [ὑπὸ τοῦ Eóg. post 
ἀγαγεῖν Bv | ὑπὸ BD: ἀπὸ Ε παρ᾽ (om. rov) C 6 ἐπολέ- 
μησε Gedicke Pind. carm. sel. p. 48 7 διαφόροις χρόνοις D 

9 l. om. V (ἄλλως 0) | κἀν τούτοις À: κἀνταῦϑα V (x&v- 
τεῦϑεν E) 10 τὸν 'Ho. V | γράφει À: φησὶ V 11 αὐτῷ V: 
αὐτὴν À || ὑπὸ scripsi: ἐπὶ Α ὑπὸ τῶν 12 Πύλον (-qv) V: 
Πύλῳ Ἀ | συστῆναι V: στῆναι À || τὴν μάχην Α: τὸν πόλεμοννρξ 

18 νεκύων πύλον om. Υ || εἰρηκότος Α: εἰπόντος V 14 ἂν 
AE: ἂν νῦν CDHO | τὰ καὶ τόποις om. A 15 μείζονος Α || 
ἢ — 16 ἐπαινεῖν Α: ἢ ἐσχάταις ἀληϑείαις τὸν 'Ho. ἔχευν (om. C) 
ἐπαινεῖν ΘΕῸ ἢ ἐσχ. ἔχειν (ἔχει v) τὸν Ἧρ. ἐπ. ἀληθείαις GHv 
om. D 16 Azxóllov À|| γὰρ om. A 17 ὁ 'Ho. V | ἐν Πυ- 
Got V | μάχεται περὶ τοῦ τρίποδος V (περὶ τοῦ rg. om. D), add. 
οὖκ ἀμύνων τῇ Πύλῳ 18 Ποσειδῶνα: ἢ 19 ἄλλως: ἐπεὶ 
ἀντίον πῶς EH: ἐπεὶ ἀντίον B. ἄλλως ἃ om. D 20 ὑπῆρχϑ 
ego: ὑπάρχει |] πότε] πόϑεν Lehrs p. 26 
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ΒΕ0 Ἡρακλῆς τῷ ῥοπάλῳ ἀντιμάχεσϑαι | πρὸς viv τοῦ Ποσει- 
δῶνος τρίαιναν καὶ νικῆσαι; ἡνέκα ὁ Ποσειδῶν στὰς περὲ 
τὴν Πύλον διεκώλυε τὸν “Ηρακλέα καὶ ἐπολέμει. 

Aes 440. τὸν Ἡρακλέα φασί τινα Τραχίνιον πεφονευκέναι, 
εἶτα εἰς Πύλον ἀποδημήσαντα τῆς πατρίδος πρὸς τὸ τοῦ 5 
μιάσματος καϑαρϑῆναι μὴ παραδεχϑῆναι ζὑπὸ» τοῦ τῆς 
Πύλου τοῦ Νέστορος Νηλέως ἄρχοντος. ἐπὶ τούτῳ διωκό- 
μενον ἄραι χεῖρας κατὰ τοῦ ἄρχοντος. τοῦ δὲ Νηλέως υἱοῦ 
Ποσειδῶνος τυγχάνοντος, ἐπὶ ἐκδικήσει τοῦ παιδὸς ἐλϑεῖν, 
καὶ οὕτως Ἡρακλέα ϑάρσους ἐμπλησϑέντα τολμῆσαι xal κατ᾽ 10 
αὐτοῦ καίπερ ϑεοῦ τυγχάνοντος τῇ οἰκείᾳ δυνάμει χρή- 
σασϑαι. 

cpEQ 46. &ávíx ἀμφὶ Πύλον: ὅτι παρακήκοεν Ὁμήρου λέ- 
γοντος (E 397): ἐν πύλῳ ἐν νεκύεσσι. διὸ καὶ μεμυϑο- 
λόγηκε τὰ περὶ τὴν Πύλον τοῦ Νέστορος. Ὅμηρος δὲ οὐκ 15 
ἐν Πύλῳ λέγει τῇ πόλει. ἀλλ᾽ ἐν πύλῃ τῇ τοῦ “Διδου φη- 
σὶν αὐτὸν μάχεσϑαι. 

A 48. ἤρειδεν: εἰ μὴ γὰρ ἦν ἐκ ϑεῶν τοῖς ἀνθρώποις 
τὰ ἀγαϑὰ, πότε ἂν Ἡρακλῆς τῷ ῥοπάλῳ πρὸς τὴν τρίαιναν 
ἐμάχετο Ποσειδῶνι, ὅτε Ποσειδῶν ἐκώλυεν Ἡρακλέα ἐν τῇ 30 
Πύλῳ μαχέσασθαι; πρὸς δὲ ᾿Απόλλωνα ἩΗρακλῆς ἐμαχέσατο 
ὅτε ἐπελϑόντι Ἣρακλεῖ πυϑέσϑαι ἡ Πυϑία ἔφη μὴ ἐνδη- 
μεῖν τὸν ϑεὸν, ὃ δὲ ἀνήρπασεν αὐτοῦ τὸν τρίποδα. πρὸς 
δὲ τὸν “Διδην ἐμαχέσατο ὅτε ἀπεστάλη τοῦ Κερβέφρου χάριν 
παρὰ τοῦ Εὐρυσϑέως. 15 

cDEQ — 50a. οὐδ᾽ ᾿Αίδας ἀκινήταν ἔχε δάβδον: τῇ ῥάβδῳ 

18 sch. AT E 397 
— — 

2 περὶ v: παρὰ ΒΕθ 3 καὶ ἐπολέμει (πρὸς αὐτὸν ὁ Φοῖ- 
Bos» Lehrs p.26 4--12 in mg. A τὰ. rec. 4 Τράχινον: b 

6 suppl.b 7 (τῆς) τοῦ Νέστορος b 7. 8& exspectes óoyt- 
ξόμενον vel simile quid 9. ἐκδικῆσαι: ἢ 18 sch. 46—69 8 B 
absunt (folio deperdito?) || Πύλου E || παρακήκοεν EQ: παρή- 
xovosv CD σαρακηκόει ἢ || Ὁμήρου λέγοντος E: om. D Ὅμηρος 
λέγουσιν Ὁ Ὅμηρος λέγων θ — 14.16 μεμυϑολόγηται Ὁ 16 τῇ 
σόλει om. D || τῇ τοῦ v: τῇ DO τοῦ CE 20 éixóàvsev ego: 
ἔκλυεν —— 22 ὅτε ἐπελϑόντι ego: ὅτι ἀπελϑόντι 26 Ἄιδος E|| 
ἔχε ῥάβδον om. DO ἀκιν. E. ὁ. om. Ὁ || ἔχει E 
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κέχρηται καϑάπερ ὅπλῳ τινὶ, βίαν μὲν οὐδεμίαν παρεχο- 
μένῃ». καϑάπερ ἢ τριόδους ἢ ξίφος ἢ δόρυ, ἀλλὰ δυνάμει 
συνεχρῆτο shui. καὶ pado τῆς ψυχῆς" ταύτῃ γοῦν 
φησι καὶ τὰς ψυχὰς αὐτὸν κατάγειν. ἐπὶ τοῦ “Ηρακλέους 

ε οὖν ὁ “Διδης ἐργωδίᾳ τῆς ῥάβδου ταύτης οὐδὲν ἠδύνατο 
detis διὰ τὸ τὴν δύναμιν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Διὸς ἀμβλύνε- 
σϑαι. ἀπὰ κοινοῦ δὲ τὸ εἰ μὴ κατὰ δαίμονα ἄνδρες ἐγέ- 
νοντο, οὐκ ἂν οὐδὲ ὁ “Διδης ἀσϑενῆ καὶ ἀκίνητον διαμαχό- 
pevog Ἡρακλεῖ εἶχε τὴν ῥάβδον, | iv q ῥάβδῳ τὰ τῶν CEQ 

40 ἀνδρῶν σώματα ἀσϑενῆ ποιῶν οὕτως εἰς τὸν κοῖλον τόπον 
[τοῦ “Αιδου] κατάγει τῶν τελευτώντων. ^ b. ὅτι [δὲ] κηλη- 
τικὴ ἡ ῥάβδος καὶ κατεργάσασϑαι δύναται, Ϊ Ὅμηρός φησιν cDEQ 
ἐπὶ τοῦ ἙἝἭἮὈἡμοῦ (s 47)" 

εἵλετο δὲ ῥάβδον, τῇ. τ᾽ ἀνδρῶν i ὄμματα ϑέλγει 
15 ὧν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αὖτε xol ὑπνώοντας ἐγείρει. 

53. xoíAav ἐς ἀγυιάν: ὡς παρὰ τὸ αἴϑω αἴϑυια ΑΒεΕ0 
καὶ παρὰ τὸ μύω μυῖα, οὕτω καὶ παρὰ τὸ ἄγω &yvid. | λέγοι Bs 
δ᾽ ἂν οὖν τὸν “Διδην, ὅτι ἐκεῖ ἄγονται οἱ ἄνδρες. 

048. ἀπὸ, στόμα, ῥῖψον: ἀπόρριψόν μοι τοῦτον τὸν DEQ 

16 Herodian.1 281,28. Steph. Byz. ἀγυιά. EM 14, 21. EG 
7, 39. Lex. Bachm. 17, 1. Orion. 22, 17 

1.2 παρεχομένου E — 2 καθάπερ --- δόρυ om. D — 3 ϑελητικῇ 
καὶ μαντικῇ E || ἀμαλακτικῇ 0 4 αὐτὸν κατάγειν V: αὐτῶν 
κατάγειν ΟΕ κατάγειν αὐτόν Ὁ ὅ oóv — ἐργωδίᾳ] διὰ 
γοῦν Ὁ ̓  ἐργωδίᾳ ἽΝ ἔργῳ διὰ Ev || οὐδὲν ΟΕΘ: ὁ Διδης οὐκ D 

6 διὰ — ἀμβλ. & μβλ υνομένης παρὰ τοῦ “ιὸς τῆς δυνάμεως 
αὐτ(ῆρ) D [αὐτῆς EO: αὐτοῦ Cv 6.7 ἀμβλύνεσθαι Ο Εἶπε; 
om. Εἰ ἀμβλυνθῆναι ὧν 1 τὸ om. ἂν 1.8 ἐγένοντο C: 
ἐγίνοντο DÜüv om. E 8. οὐκ ἂν om. E || καὶ --- 9 ἩΗρακλεῖ om. D 

8 ἀκοίμητον E (corr. E*7s) 9 τὴν om. ἂν 10 οὕτως 
om. € || τὸν om. € 11 τοῦ Ἅιδου κατάγει EQ?* κατάγει τοῦ 
Ἅιδου C 0.55: seclusi τοῦ 44:00v τῶν τελευτώντων om. (| δὲ om. 
E: δὲ καὶ ἃὰ 11. 19 ϑελκτικὴ ὃ 19 καὶ Ὅμηρος, om. φη- 
cw, D 14 δὲ om. DEJ vj «' €: ἥτ᾽ D τῇ ἧτ᾽ EQ 1 ὑπ- 
ψόοντας Ε 16 ἐς ΑΕ: πρὸς Qv || ὡς ΑΒ: ὥσπερ EQOv || αἴϑνα 
οἱ 11] uóc E 11 καὶ (pr) AB: οὕτω καὶ Εν οὕτω ἃ || οὕτω καὶ 
AB: καὶ Εἂν 11.18 λέγοι δ᾽ ἂν οὖν B: λεγοιεν ἂν A** λέ- 
γοιδν οὖν AP* λέγοι ἂν οὖν b 
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λόγον, ὦ στόμα. παῦσαι τοῦ λέγειν τοιαῦτα περὶ ϑεῶν᾽ τὸ 
γὰρ βλασφημίας ἐχόμενα λέγειν περὶ ϑεῶν ἀλλότριον τοῖς 

CDEQ σοφοῖς, ἀνοήτοις δὲ οἰκεῖον. Ὁ. σοφία μὲν [γὰρ] οἷδε τὸ 
γινώσκειν τὰ παλαιὰ καὶ ταῦτα ἑρμηνεύειν τεχνικῶς διασκευ- 
ἄξουσα, τὸ δὲ πρὸς λοιδορέαν ἕλκειν τὰ διηγήματα οὐχ ὕσιόν ὁ 
ἔστιν, ὡς διορίξεται. διὸ ἐχϑρὰν σοφίαν αὐτὴν ὀνομάζξει. 

EQ — 56. ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι: διότι ἄνδρα ὄντα τὸν 
Ἡρακλέα τριῶν ϑεῶν ἀπέδειξεν ὄντα βελτίονα. 

ABS — 57a. ἐχϑρὰ σοφία: τὸ ἄκρᾳ ἐπὶ σοφίᾳ καυχᾶσϑαι 
πάντα μανίας μετέχει. b. τὸ δὲ ὑποκρέκεει ὑποτερετίξει" 10 
οὕτω γὰρ ἔνιοι διηγήσαντο, ἀπὸ (τῶν) τῆς κιϑαρίσεως 
κρεγμῶν. πρότερον γὰρ ἐπαφώμενοι τῆς κυϑάρας ὑποκρέ- 
κουσιν, ἔπειτα τέλεον κιϑαρίξουσιν. 

EQ — 58. τὸ καυχᾶσθαι παρὰ καιρόν: τὸ γοῦν ἐπὶ ταῖς 
οὕτως ἀκαίροις (xal? οὐκ ἀναγκαίαις διηγήσεσι καυχᾶσϑαι 15 
καὶ σεμνύνεσθαι μανίας ὅμοιόν ἐστιν. τοῦτο δὲ εἴρηκε 
παρόσον ἀσεβεῖν δόξει, ἐὰν τὸν “Ηρακλέα ἐγκωμιάξῃ ἐπὶ τῷ 
τοὺς ϑεοὺς νενικηκέναι. 

DEQ — 59a. μανίαισειν ὑποκρέκει: συμφωνεῖ. οἷον ἐνδό- 
CDEQ σιμόν ἐστιν. — b. ἄλλως" ὑποκρέκει: ὑπηχεῖ. προσέοικεν. 30 

ὑποκρέκειν γὰρ κυρίως ἐστὶ τὸ ἠρεμαίως ὑπηχεῖν ἐν τῷ ἁρμό- 
ἕξειν τὴν κυϑάραν. c. ὑποτερετέξει οὖν, ἐνδόσιμόν ἐστι μανίᾳ. 

21 Suid. ὑποκρεχόντων 

1 τοιαῦτα om. E | τὸ —2 ϑεῶν om. D 2 βλασφημίας E 
(cj. iam Lehrs p. 37): βλασφήμως Qv — 3 ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι 
8ch. b praem. C | γὰρ om. CD 4.6 διασκεδάξουσα E — 6 διηγή- 
ματα CDE: ποιήματα Qv 6 ὡς Qv: om. CDE 7 τὸν ἦν. 
τῶν E 8. ἀπέδειξεν Qv: ἀπέδειξι E — 9—18 gl. B m. rec. 
9 σοφίη (pr.) A || ἄκρᾳ] ft. ἀκαίρως 10 πάντα corrupt. vid. || 
ὑπερεϑίξει AB: V (22) 11 otro — διηγήσαντο om. B | τῶν 
addidi ex V 12 κρεγμῶν scripsi cl. 281, 1: κρικῶν À τῶν κρε- 
κῶν B 16 ἀκαίροις καὶ οὐκ ἀναγκαίαις ἢ: ἀκαίροις οὐκ ἀναγ- 
καίαις Ε ἀκαίροις καὶ ἀναγκαίαις ἃ ἀκαίρως καὶ ἀναγκαίαις ἢ 
et (om. καὶ) v ἀκαίρως ἐνηνεγμέναις Lehrs p. 27 17 δόξει E: 
δείξει Qv (corr. h) | ἐὰν τὸν Qv: ἑαυτὸν, E || ἐγκωμιάξειν E 
20 ὑπέχει E 22 ὕποτερ. — μανίᾳ om. C || ἐνδόσιμον D: ἐν- 

: δόσιμος Εἂν 
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ἡ μεταφορὰ οὖν ἀπὸ τῶν τῆς κιϑάρας κρεγμῶν. πρότερον 
γὰρ τῆς κιϑάρας ἐφαπτόμενοι ὑποκρέκουσιν. 

60a. μὴ νῦν λαλάγει: μὴ λέγε τοῦτο ὅτι οἵ ϑεοὶ 
μετέχουσι τῶν πόνων καὶ μάχης. φιλόϑεος γὰρ ὁ Πίνδαρος. 

5 60b. μὴ λαλάγει: ἀντὶ τοῦ ϑορύβει. ο. μὴ τοίνυν BCDEQ 
τὰ τοιαῦτα φλυάρει, ἀλλ᾽ ἀπόρριψον καὶ Fo καὶ μὴ μέμνησο 
πολέμων καὶ μαχῶν. τὰ γὰρ τοιαῦτα κεχώρισται τῶν ϑεῶν 
καὶ πόρρω ἐστίν. 

62a. φέροις δὲ Πρωτογενείας: ὑμνοῖς τὸ τῆς Πρω- A 
10 τογενείας ἄστυ τὴν Ὀποῦντας Ὁ. Πρωτογενείας xol 710x906 

κατ᾽ ἐπίκλησιν Ὀποῦς᾽ ἡ δὲ Πύρρα καὶ Δευκαλίων ἐκ τοῦ 
Παρνασσοῦ ἐλθόντες ἐν τῇ λάρνακι πρῶτον ᾧκησαν ἐν τῇ 
Ὀποῦντι πλησίον Παρνασσοῦ. ἔνιοι οὐκ ἐν Ὀποῦντί φασι 
Πύρραν οἰκῆσαι. ὁ γὰρ ᾿Απολλόδωρος οὕτως γράφει" οἰκῆσαι 

15 δὲ ἐν Κύνῳ τὸν Δευκαλίωνα λέγεται, καὶ τὴν Πύρραν ἐκεῖ 
τετάφϑαι φασίν᾽ ἱστορεῖ δὲ ταῦτα͵ καὶ “Ἑλλάνικος (RH I, 49). 
δυσχεραίνοι δὲ ἄν τις, πῶς τινές φασι Πύρρας καὶ 4ευκα- 
λίωνος εἷναι Πρωτογένειαν, τοῦ Πινδάρου ἐξ Ὀποῦντός τινος 
Ἠλείου λέγοντος αὐτὴν γεγενῆσϑαι. ὁ δὲ “Ἑλλάνικος (l. o.) 

30 καὶ τὴν λάρνακα οὐ τῷ Παρνασσῷ φησι προσενεχϑῆναι. 
ἀλλὰ περὶ τὴν Ὄϑρυν τῆς Θεσσαλίας. 

020. φέροις δὲ Πρωτογενείας: φέροις δὲ μᾶλλον, BCDEQ 
ὦ στόμα, καὶ λέγοις τὰ περὶ τῆς πόλεως τῆς ἀπὸ Πρωτο- 

12 Strab. IX 4925 

1 κπρεγμῶν C: κρεμῶν D κρουμῶν E (ov ex corr.) Qv xoov- 
μάτων Toup emend. in Suid. III p. 263 (ed. Londin.) 2 τῇ 
κιθάρᾳ E || ὑφαπτόμενοι Q || ὑποκρέκουσιν Qv (cfr. Α 280, 12.18): 
ἐπικρέκουσιν CDE 4 πόνων] πολέμων b 6 l] μὴ νῦν 1. 
τὰ τοιαῦτα Bv μὴ νῦν 4. Q || ἀντὶ τοῦ DE: μὴ γοῦν Βν ἀντὶ 
τοῦ μὴ ἢ. om. € || μὴ --- 6 ἔα καὶ om. € ὅ μὴ τοίνυν DEO: 
καὶ Βν 1.8 καὶ πόρρω ἐστὶ (εἰσὶ 06) τῶν ϑεῶν BOv 
8 εἰσιν ΟὉ (οὐ Q) — 9 ὕμνοις 11 ὁ ποῦς 18 ἐν Ὀποῦντί 
φασι b: ἑνόουν ὅτι φησὶ 14 {Δευκαλίωνα καὶ Πύρραν h 

16 Κύνῳ bh: κοινῷ || Πύρραν, (xol τὴν Πρωτογένειαν) ἐκεῖ b 
16 τοτάφϑαι scripsi cl. Strab.: τετράφθαι À 17 δυσχεραί- 

voL b: δυσχεραίνοιεν ἢ φησι: b | καὶ b: ὁ 19 ἡλίου: ἢ || αὖὐ- 
τὴν bh: ἐξ αὐτὸς A** ἐξ αὐτῆς AP 20 οὐ τῷ b: οὔτω 21 τὴν 
'O9ev» τῆς b: τῆς ὀθρυντῆς — 22 l. om. B 
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yevélag* λέγει δὲ τῆς Ὀποῦντος. ἃ. ὑμνοίης d£, φησι, và 
τῆς Πρωτογενείας ἄστυ. ταύτης. γὰρ. καὶ “οκροῦ κατ᾽ ἐπί- 
κλησιν μὲν Ὀποῦς, γόνῳ «δὲ Διός" Πρωτογένεια δὲ Δευκα- 
λίωνος καὶ Πύρρας. ὃ μέντοι Πίνδαρος Πρωτογένειαν 
Ὀποῦντος ἱστορεῖ ἐν τοῖς ξξῆς. --— δ 

BCDEQ 642. αἰολοβρόντα Διὸς αἴσᾳ: καλῶς τοῦ κατακλυσ- 
μοῦ μεμνημένος αἰολοβρόνταν εἶπε τὸν Δία. — b. ἕνα οὖν 

BEQ ἐν Ὀποῦντι λέγει" ἐκεῖ γάρ [φησι] | Δευκαλίωνα καὶ Πύρ- 
B ραν | οἰκῆσαι, ὧν. ϑυγάτηρ Πρωτογένεια. ᾿Απολλόδωρος δέ 
(FHG L 468) φησιν. οὐκ ἐν Ὀποῦντι ἀλλ᾽ ἐν Κύνῳ τὸν Δευ- 10 

BEQ καλίωνα καὶ τὴν (E οἰκῆσαι. — c. ἄλλως" Tv' αἰολο. 
βρόντα: ἔνϑα, ἐν ῃ Ὀποῦντι κατὰ βούλησιν τοῦ Διὸς ὅ 

BCDEQ τε | Δευκαλέων καὶ ἥ Πύρρα ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Παρνασοῦ 
καταβάντες κατῴκισαν ξαυτοῖς οἰκίαν. ὅτε γὰρ ὃ κατακλυσ- 
μὸς, ἀνῆλθον wig τὸν Παρνασόν᾽ ὅρος δέ ἐστι πάντων «6 
ὑψηλύτατον. Πρωτογένεια δὲ κατὰ μέν τινὰς Προμηϑέως, 
κατὰ δὲ ἐνίους Ὀποῦντος τοῦ ἐν Ἤλιδι ποταμοῦ. ἐκ ταύ- 
της καὶ Διὸς Ὀποῦς ἡ πόλις τῶν Ὀπουντίων. ἵν᾽ οὖν 
δείξῃ τὸ εὐγενὲς τῆς μητρὸς, λέγει τὴν πόλιν τῆς Ὀποῦντος 
Πρωτογενείας. — . 20 

BcDEQ — 68a. ἄτερ δὲ εὐνᾶς ὁμόδαμον κτησάσϑην λίϑι-. 
νον γόνον: οἷ προειρημένοι Δευκαλέων τε καὶ Πύρρα χωρὶς 

17 sch. Ap. Rh. IV 1180 

1 ὑμνοίης — 2 ἄστυ om. C 2 8q. ἐκ ταύτης γὰρ γίνεται 
Ὁ ποῦς, κατ᾽ ἐπίκλησιν μὲν Λοκροῦ b — 3 τῷ γόνῳ v — 3.4 post 
“Δευκαλίωνος add. ᾿Ιαπετοῦ γὰρ Προμηϑ εὺς "xal "Enim sog δὲ D 

6 ἕν’ αἰοῖ. 4. αἴσᾳ Bv || Διὸς] Qig E 7 αἰολοβρόντα EQ 
8 ἐν τῇ 'Ox. DEQ J| λέγει BCE*? λέγῃ Ὁ θρὴν (corr. Beck) λέγω 
Q*^ || φησι om. CDEQ; seclusi Δευκαλίων (τε) καὶ Πύρρα CD 

9 δὲ om. v 11. 12 ἕν᾽ eroe om. B 14 μετῴκισαν 
νοῦ 148ᾳ. ὅτε γὰρ εἰς τὸν II. ὁ x. ἀνῆλθον D 15 ἀνῆλ- 
$e» (ὃν (corr. Oxon.) 16 sq. Πρ. μὲν κατά τινας, om. δὲ, E 
llo. μὲν κατὰ μέν τινας ἃ 17 τοῦ — 18 Ὀπουντίων om. ἢ. 
17 τοῦ om. B | ποταμοῦ] ποτὲ E 18 τῶν Ox. om. D 19 λέ- 
γεν B || τῆς (81t.) BDO: vo? C om. E 20 Πρωτογένειαν C 
21 ὁμόδαμον --- 22 γόνον om. CD κχκτησάσϑην 4. γόνον om. E | 
oi προειρ. (δὲ Lehrs p. 27 | re om. E 
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κοίτης καὶ μίξεως ὅμοιον καὶ ἶσον γένος δήμου ἐποιήσαντο 
ἐκ λίϑων βολῆς. of γὰρ πεμπόμενοι εἰς τὰ ὕπισϑεν λίϑοι 
παρ᾽ αὐτῶν ἄνϑρωποι ἐγένοντο. διὰ τοῦτο καὶ λαοὶ of ὄχλοι 
ἀπὸ τοῦ λᾶας. —b. Πύρρα δὲ ἡ γυνὴ “ευκαλέωνος. ἐξάδελ- 

.$ Qo, οὗτοι᾽ ᾿Ιαπετοῦ γὰρ παῖδες Προμηϑεὺς καὶ ᾿ἘἘπιμηϑεὺς 
δύο ἀδελφοί" καὶ ix μὲν Προμηϑέως Ἕλλην, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

᾿ Ἕλληνες, καὶ Δευκαλίων. Πύρρα δὲ [ἣ Δευκαλίωνος γυνὴ) 
ϑυγάτηρ Ἐπιμηϑέως. 

708. λέϑινον γόνον: κοινὰ τὰ περὶ “ευκαλίωνᾳ καὶ A 
10 Πύρραν. καὶ ὅτι τοὺς λίϑους κατόπιν ῥίπτοντες ἀνϑρώ- 

πους ἐποίουν, μαρτυρεῖ ᾿Αἀκουσίλαος (FHG I, 100). 
70b. [ἐπέων σφίσιν olyov:] Ἐπίχαρμος (fr. 122 K.) A 

ἀπὸ τῶν λάων τῶν λίϑων ὠνομάσϑαι λαούς φησιν. ὃ δὲ 
Φιλόχορος (FG 1, 886), ἀπὸ Κέκροπος οὗτος γὰρ βουλόμενος 

15. τὸ τῶν ᾿4ϑηναίων γένος πληϑυνϑῆναι ἐκέλευσεν αὐτοὺς 
λίϑους λαβεῖν καὶ ἐνεγκεῖν εἰς τὸ μέσον᾽ ἐξ ὧν ἔγνω δισ- 
μυρίους αὐτοὺς ὄντας. ἀπὸ Κέκροπος οὖν φησι τοὺς ὄχλους 
(λαοὺς) ὠνομάσϑαι. (12.) ἐπέων οἶμον δὲ τὸν ὕμνον. 

106. κτησάσϑαν λίϑινον γόνον: 'Enlgaguog (]. c.) BCOEQ 
20 ἀπὸ τῶν λίϑων λαοὺς τοὺς ὄχλους ὠνομάσϑαι φησίν. Φιλό- 

χορος (l. c.) δέ φησι Κέκροπα βουλόμενον τὸ τῶν ᾿4ϑηναίων 
γένος ἐπιγνῶναι κελεῦσαι αὐτοὺς λέϑους εἰσφέρειν καὶ βάλλειν 

8 Apollod.1,7,2,5. sch. A 4126. Ap.soph.107,1. EG 862,81. 
EM 558,11 6 sch Ap.Rh.III1086 — 14et21 Eust. Il. 23, 86 

1 δήμου om. CDO 2 λίθου CE 8 ὄχλοι (ὠνομάσϑη- 
σαν Lehrs p. 38 4 λᾶαν DE**Q || ἡ om. CDOv || καὶ ante 
ἐξάδ. add. D — 6 οὗτοι (C)DEO: οὕτως Βν δὲ οὕτως Brub.— 
Πύρρα δὲ γυνὴ devxoMovog (xol devxolov ἐξάδ. οὕτως Beck 

ὅ παῖδες om. CDOQ 6 post Προμηϑέως add. καὶ Κλυμέ- 
ene V καὶ Κλυμένης Ζευκαλίων, ἐξ οὗ add. ἢ (tum 7 καὶ devx. 
omittendum fuit) . 7 ἡ 4. γυνὴ om. ΕΘ 8 .᾽Ἐσπιμηϑέως 
{καὶ Ilavóóoegc» b 12 éyzcounv: V 18 λαῶν AÀ** 
14 Bovíevóusvog: V 11 φησι A**V: φασι AP 19 l1. om. Bv, 
add. καὶ ὁ μὲν | κτιδσάσϑαν ΕΞ 20 ὠν(όν- C θ)ομάσϑαι φησίν 
CDO0: ὠνομάσθαι E φησὶν ὠνομάσϑαι B. Ft. φησίν del. 
21 Κέκροπον (C)D Κέκροπ(α) E*?|| τὸ τῶν 40. γένος B (cfr. A 
15): τὸν τῶν A9. δῆμον καὶ τὸ πλῆθος CDEQv 2422 ἐπιγνῶναι 
suspectum || αὐτοὺς B (cum A): αὐτὸν (D)EQ om. € 
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sig τὸ μέσον, ἐξ ὧν ἐπιγνῶναι δισμυρίους αὐτοὺς ὄντας. 
ἀπὸ Κέκροπος οὖν φησι τοὺς ὄχλους λαοὺς ὀνομασϑῆναι. 

BEQ d. ἄλλως ὅτι κατηκολούϑησε τοῖς μυϑογράφοις εἰρηπόσι 
λαοὺς τοὺς ἀνθρώπους προσωνομάσϑαι διὰ τὸ ἐκ λίϑων 
γενέσθαι" δ 

ἐκ δὲ λίϑων ἐγένοντο βροτοὶ, λαοὶ δὲ καλέονται. 

BcQ e. διό φησιν ὁ Πίνδαρος ἄνευ συνουσίας αὐτοὺς κτή- 
σασϑαι λέϑινον γόνον. 

BDEQ 728. ἔγειρ᾽ ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν: τὸν τῶν 
BCDEQ ἐπέων λιμένα. καϑόρμισον εἰς τὸν ὕμνον τοῦτον. — b. τοῖς 10 

ἀπὸ Δευκαλίωνος καὶ τοῖς “οκροῖς. ^ 0. ὡς τοῦ νικηφόρου 
DEQ ἀπογόνου ὄντος Δευκαλίωνος. d. ἄλλως" ἐπέων oluov: 

BDEQ ὁδόν. ὁ. τὸν δὲ κατὰ Δευκαλίωνα λόγον ὡς κοινὸν ὄντα 
παραιτεῖται λέγειν. φησὶν οὖν᾽ ἔγειρε καὶ ἴστα καὶ παῦε 

B(ODEQ τὴν ὁδὸν ταύτην τὴν ἡδεῖαν τῆς μυϑολογίας | (λεγὺν δὲ 15 
εἶπε τῇ ἀκοῇ μόνῃ)" προσήκει γὰρ ἐπαινεῖν οὐ τὰ παλαιὰ 
διηγήματα, ἀλλὰ παλαιὸν μὲν οἶτον ἐπαίνει, λόγων δὲ νεα- 
ρῶν καὶ προκειμένων τὰς ὑποϑέσεις καὶ τὰ ἄνθη (ἄνϑη δὲ 
νῦν τὰς πράξεις). εἶτα πάλιν ὃ παρῃτήσατο ἐκ περιουσίας 
λέγει. τὸ8Β 20 

A 74a. ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων: παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (α 351): 

21 Eust. Od. 1421, 47 

1 δυσμυρίους CD? (chart. perfor.) EQ** 2 Koéxozog B || 
φησι Bv (cfr. A 283,17): om. CDEQ 8 ὅτι om. Bv || xevq- 
κολούϑησε B: -«αν E -κῦ 4 παρωνομάσϑαι Beck (tacite) ἢ 

6 λαοὶ δὲ καλέονται BE*75 λαοὶ δὲ καλεῦνται Ü0*^ 4. δὲ κα- 
λεῦντο (9: γόνου ὄντος Ζευκαλίωνος E (cfr. infra 12) 9]. et 
C | σφιν οἶμον λεγύν om. E. of. 2. om. D. λιγύν om. CQ || οἶμον 
et οἶμον B 10 roig — 12 Ζευκαλίωνος postl. inser. Ὁ ἢ; tum 
ἄλλως add. D, ἄλλως ἔγειρ᾽ ἐπέων add. ὃ 10 post λιμένα 
dist. Beck || τοῖς — 11 Δοκροῖς et h.l. habent DO || τοῖς BD: 
τὸν E τοὺς ἢ 11 τοῦ Μοκροῦ ἢ | b; — 12 Ζευκ. hic om. DEO 
(frustulum servavit E post 70d, cfr. ad 6) 12 post ἐπέων add. 
φησιν E 18 ὁδόν om. D || ὄντα om. DEO 14 καὶ Leve] 
lac. D 15 τῆς] τὴν τῆς E — 10 eixb Ε 17 ἐπαίνει B: ἐπαι- 
vei» DEO 18 προκειμένων B: προλεγομένων DEO || τὴν óxó- 
ϑεσιν E 20 λέγει B: διηγεῖται DO om. E 21 παρὰ τὸ Ὁμη- 
quxóv scripsi: πάντα τὰ Ὁμηρικὰ 
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τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι, ἢ 
ἥτις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται. 

b. δοκεῖ δὲ τοῦτο πρὸς τὸ Σιμωνίδειον εἰρῆσϑαι᾽ ἐπεὶ 
ἐκεῖνος ἐλασσωθεὶς ὑπὸ Πινδάρου λοιδορίας ἔγραψε κατὰ 

5 τοῦ κρίναντος ἀγαθῶν εἰδέου ἐπειδὴ ἐκεῖνος εἶπεν (fr. 75)" 
ἐξελέγχει ὁ νέος οἶνος οὕπω πέρυσι δῶρον ἀμπέλου ὃ δὲ 
μῦϑος ὅδε κενεόφρων: κούρων δὲ, διὰ τοῦτο ὃ Πίνδαρος 
ἐπαινεῖ παλαιὸν οἶνον. | 

74c. ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρων αἴνει: Ὅμηρος BCDEQ 
10 (α 351) 

τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι, 
ἥτις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται. 78 

d. ἄλλως" ἄνθεα ὕμνων τὰς ὑποθέσεις. ταῦτα δὲ αἷ- 
νίττεται πρὸς Σιμωνίδην. 14*B 79*EQ 

15 75. vemvégov' λέγοντι: ἐπανάληψιν ποιεῖται τοῦ B(C)DEQ 
λόγου" λέγει γὰρ τὴν πρώτην πλημμύραν τοῦ ὕδατος Zfev- 
καλίωνος. "43B 19*CD 185Ε τὸν 0 

7828. ἄμπωτιν ἐξαίφνας: ἄμπωτιν λέγει τὸ πεδίον A 
τὸ γενόμενον ἐκ τῆς πλημμύρας τοῦ ὕδατος ἀναποϑέντος, 

80 ἄντλον δὲ τὸ ὕδωρ καὶ τὴν χύσιν τοῦ ὕδατος, ἣν ἡ ἄμ- 
zog ἐξήρανεν. Ὅμηρος (o 479) ἄντλῳ δ᾽ ἐνδούπησε. 
b. τὸν δὲ κατακλυσμὸν γενέσϑαι τινὲς διὰ Πέλοπος ἀνελόν- 
τος "fovea, τινὲς δὲ διὰ τὸ περὶ τὸν Δυκάονος παῖδα ἀσέ- 
βημα ὑπὸ “Μυκάονος δὲ διὰ τὴν κρεουργίαν. τὸν ὃὲ Δία 

36 βουλόμενον καϑᾶραι τὴν γῆν τοῦ ἄγους κατακλύσαι. 

20 Hesych. ἄντλον. 

1 ἐπικλείουσαν ἄνθρωποι 2 νϑοτάτη 4 ἔγρα(ψε) ὅ ἀγα- 
ϑῶν εἰδέου À prave: ἀγαθῶν ὁδῶν b ᾿4γαθοκχλέους Bergk; an 
Αγαϑοωνίδου | ft. ἐπεὶ δὲ 6 ὁ (pr.) del. Gerhard || οὕπω] οὐ τὸ 
Gerhard | ἀμπέλ(ου " post μῦϑος dist. Α {ὅδε b: ὁ δὲ || κού- 
ρων δὲ del.b 29]. εἷο EQ: ἄνθεα δ᾽ ὕμνων D om. BCv, add. 
καὶ ante Ὅμηρος Bv 12 om. D || ἥτις] 5 κὸν E 18 ἄλλως 
om. BCv | ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων Bv| τὰς om. DE — 18.14 πρὸς Zu. 
«iv. Bv 15 1. ἔγειρ᾽ ἐπέων Βν λέγοντι μάν € | ἐπανάληψιν 
σοιεῖ(τα!) (Ὁ) ΕΘ: ἐπανάληψις Βν 16 λέγει DEO: διηγεῖται Bv 
ες 10, 17 Ζευκαλίωνος ft. delend. 21 δ᾽ ἐπούδησε 28 τὸν ego: 
τοῦ 32--24 verba ἀνελόντος Ἄξανα et κρεουργίαν nescio quo 
modo permutata sunt; porro 94 δὲ διὰ deleri iubet Schroeder 
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BCcDEQ 780. ἄμπωτις: ἄμπωτιν νῦν λέγει τὸ γενόμενον πε- 
δίον ἐκ τῆς τότε πλημμυρίδος ἀναποθϑέντος τοῦ ὕδατος. 
d. τὸν δὲ κατακλυσμὸν γεγενῆσθαι of μὲν διὰ τὸ Πέλοπος | 
ἄγος ὅτε ἐκρεουγήθη᾽ of δὲ διὰ (τὸ περὶ τὸν “υκάονος 
παῖδα "Atfava ἀσέβημα ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ “υκάονος, τοῦ Διὸς 5 
βουλομένου πάντα τῆς γῆς ἀποκαϑᾶραι ἀσεβήματα. v9 BQ 79^ E 

e. ἄμπωτιν: ἀνάποσιν. — f. ἄμπωτις δὲ κυρίως ἡ αἷ- 
φνίδιος ὑποχώρησις ἡ ἐκ πλημμύρας τῶν ἐν ϑαλάσσῃ ὑδά- 

BCEQ vov, | ὧς ἐν “ιβύῃ λέγεται.: g. τέχναις δὲ μηχαναῖς καὶ 
βουλήσεσι zfióg. 8980 79"CD 105Ὲ 19 

ΒΟΌΕΟ 798. ὕδατος σθένος: τὴν ῥύσιν λέγει τοῦ ὕϑατος, 
ἣν ἡ ἄμπωτις ἀνεξήρανε. Ὅμηρος (o 479)" ἄντλῳ δ᾽ ἐν- 
δούπησε πεσοῦσα. 1858 185 00 75EQ 

cDEQ 79". ἄντλον: τὸ πλῆϑος τοῦ ὕδατος. τὴν χύσιν, παρὰ 
τὸ ἀντλεῖσθαι. Ἰ66Ε90 15 

BCDEQ 796. κείνων δ᾽ ἔσαν χαλκάσπιδες ὑμέτεροι moó- 
γονοι: λοιπὸν ὡς πρὸς τὸν Ἐφάρμοστον᾽ ἀπ᾽ ἐκείνων 
δὴ ἦσαν οἱ πρόγονοι ὑμῶν οἵ πολεμικώτατοι, ἐξ ἀρχῆς 

8 8β8αα. Tzetzes ad Lyc. 72 (p. 866 M): ὁ κατακλυσμὸς, ὧς 
ληροῦσι, γέγονε διὰ τὴν Πέλοπος κρεουργίαν ..... ἢ διὰ ᾿Αξά- 
ova (Alava scrib.) τὸν Δυκάονος καὶ τὸ τῶν Δυκάονος παίδων 
ἀσέβημα ὅτι τὸν Νύκτιμον κατατεμὼν ἔθυσε τῷ Διί. 9 cfr. 
Diod. 3, 40, 9. Eust. ad Dion. Per.198. EM 86,50. EG 46,22 

11. EQ: om. CD ἄλλως Bv || νῦν om. Bv || γενόμενον BEQ: 
λεγόμενον CD 242. πλημμύρας Bv 8 τὸ om. Ε 4 ὅτι ἐκρε- 
ούργησεν E (ὅτι et C) || suppl. b ex A b Ἄζξανα Bv: ξανά 
D ἀράν(αῦ) E αὐξᾶναι Q lac. C | ἀσέβημα --- Δυκάονος om. B 
τοῦ 4ox. om. 6 πᾶσαν τὴν γῆν E || ἀνακαϑάραι E | ἀσεβήματα 
om. CDEQ 7 sch. 78e om. D ἄμπωτιν CEQO: ἀλλὰ Ζηνὸς 
τέχναις ἄμπωτιν" ἤτοι Bv | ἀνάπωσιν Ev | δὲ om. CD 
1.8 αἰφνιδία CD 9 ὡς om. E 10 βουλήσεε Βν 11 ὕδατος 
σϑένος CDEQO: &vrAov ἑλεῖν: ἄντλον τὴν χύσιν καὶ Bv (798 et 
79b glossae sine l, quas in unum contraxit B) 12 ἐξήρανεν 
CD | post ἀνεξήρ. add. παρὰ τὸ ἀντλεῖσθαι Bv, om. Ὅμηρος 
19.18 δ᾽ ἐδούπησε CQ (cfr. A 285,21) 18 πεσών B 
14 ἄντλον τὴν γύσιν τοῦ 9. τὸ πλ. Q || λύσιν D 16 11] ὑμέ- 
τεροι πρόγονοι (0) κείνων δ᾽ ἦσαν χαλκ. Q | ἔσαν Bv: ἦσαν 
EQ 17 post 'Egdou. add. φησιν Βν ἢ ὑπν 18 δὴ ΒΕΘ: δὲ 
CD || ὑμῶν BO: οἱ ὑμῶν Ὁ ἡμῶν ΟΕ || ἐξ ἀρχῆς om. ἢ 
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γενόμενοι ἐκ τῆς γενεᾶς τοῦ Προμηϑέως. | ̓Ιαπετοῦ γὰρ Προ- BCEQ 
μηϑεὺς, ἐξ οὗ [καὶ Κλυμένης] Δευκαλίων, ἐξ οὗ Πρωτογένεια. 
[[πάλιν Ἰαπετοῦ Ἐπιμηϑεὺς, ἐξ. οὗ xol Πανδώρας Πύρρα" B 
Πύρρας δὲ καὶ Δευκαλίωνος Πρωτογένεια]. | ἧς καὶ Διὸς BcEQ 

5 Ὀποῦς᾽ ἐξ οὗ Ὀποῦντος οἱ ὄντες ἀπόγονοι τῆς κόρης τῆς 
Πρωτογενείας καὶ τοῦ ἀρίστου Κρονίδου [τουτέστι] τοῦ 
Διὸς, διὰ παντὸς τῆς αὑτῶν γῆς βασιλεύοντες. 8258 

79d. ἐναντίωμα δὲ κατὰ τὴν γενεαλογέαν ἐμπίπτει. τὴν BCEQ 
γὰρ Πρωτογένειαν oí. μὲν “Δευκαλίωνός φασιν, οἵ δὲ Ὀποῦν- 

10 rog, καὶ δοκεῖ συμφωνεῖν μήτε ἡ γενεαλογέα μήτε ἡ ἱστορία. 
ἄλλο γάρ τε ποταμὸς Ὀποῦς καὶ ἄλλο ἀνὴρ ἐξ Ἰαπετοῦ. 
ἵν᾽ οὖν τὸ ἀσύμφωνον ἀπὸ τούτων λυϑῇ, φασί τινες τὸν 
Δευκαλίωνα διώνυμον εἶναι καὶ τὸν αὐτὸν λέγεσθαι Ὀποῦντα" 
ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς Πηνελόπης. λέγεται γὰρ ᾿ἀρναία πρό- 

15 τερον καλουμένη παρὰ τῶν φύντων εἰς τὴν ϑάλασσαν ἐκρι- 
φῆναι, εἶτα ὑπό τινων ὄρνεων πηνελόπων λεγομένων εἰς 
τὴν χέρσον ἐξενεχϑῆναι., καὶ οὕτως ἀναληφϑεῖσαν ὑπὸ τῶν 
γεννησάντων ὀνομασϑῆναι Πηνελόπην ἀπὸ τῆς τῶν ὀρνίϑων 
ὁμωνυμίας, καὶ τραφεῖσαν διώνυμον εἶναι τὸ λοιπόν. 8688 

14.-19 Tzeizes ad Lyc. 792 

1 γινόμ. E || τοῦ] τῆς τοῦ (τοῦ supra vs.) v | post Προ- 
μηϑέως seq. in D 81 cum. l. ἸΙαπετονίδης; hoc (Ἰαπετιονίδος) 
nescio unde in textum recepit b; tum Lehrs p. 28 τῆς ᾿Ιαπετι- 
ovíóog cj., del. τοῦ Προμηθέως 2 ἐξ (pr) om. C | xci. Κλ. om. 
CEQ; seclusi | ἐξ οὗ Πρωτογένεια del. Lehrs p. 29; sed 8 πάλιν 
—4 Πρωτογένεια ex 81 interpol. B; seclusi — 5 Ὀποῦς] Ozxo$v- 
τες ,, om. ἐξ οὗ Ὀποῦντος | ἐξ οὗ eras. E. Ft. ἐξ οὗ Ὁποῦντος 
del. | Ὀποῦντος BE (-ος e corr. E): om. C || οἱ ὄντες OE? (ras): 
οἱ ὄντες καὶ B oi ἄνδρες οἱ C || τῆς κόρης om. B 6 καὶ om. 
CEQ | τουτέστι om. (C)EQ; seclusi 7 αὑτῶν 0?v: αὐτῶν BCE! 
ἑαυτῶν ΕἾ 8 δὲ] δὲ μάλιστα E| ἀναλογίαν E 10 μήτε (pr)] 

Supra -τὸ add. js B*(B?) 11 ποταμὸς] πάππος cj h || 
fi. (05 ἐξ ᾿Ιαπετοῦ - 12 τούτων Bv: τούτου Ü! τοῦ τοιούτου 
ΟὟ 14 ᾿ἀρναία Tzetzes (recepi monente Scheer per 1100.) : 
A4o»éc BCE "Aovía» . 16 καλουμένν CQ 16.16 ἀπορρι- 
φῆναι ΟΡ (φιφεῖσα Tz) [16 πηνελοπῶν EQ ἢ καλουμένων δ 

18 ὀρνέων Βν 19 ὁμωνυμίας BCE: ἐπιμελείας καὶ ὁμ. ἂν || 
τοῦ λοιποῦ Β 
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A 80. ὑμέτεροι πρόγονοι: ὡς ἀπὸ Δευκαλίωνος ὄντων 
τῶν προγόνων ᾿Εφαρμόστου. τινὲς δὲ οὕτω τὰ γένη αὖ- 
TOv: Ἰαπετοῦ καὶ.... Ἐπιμηϑεὺς, οὗ καὶ Πανδώρας Πύρρα 
Δευκαλίωνος γυνή. τούτων φησὶν εἶναι τοὺς προγόνους 
τῷ ᾿Εφαρμόστῳ. 5 

cpEQ 81. Ἰαπετιονίέδος: ᾿Ιαπετοῦ Προμηϑεὺς, οὗ xol KAv- 
μένης γίνεται ὁ “ευκαλέων. Ἰαπετοῦ δὲ πάλεν ὃ Ἐπιμηϑεὺς, 
οὗ καὶ Πανδώρας Πύρρα. Πύρρας δὲ καὶ Δευκαλίωνος 
Πρωτογένεια. 

BcDEQ — 82a. κοῦροι κουρᾶν: πληϑυντικῶς εἶπεν' ἐχρῆν 10 
γὰρ ἑνικῶς εἰπεῖν᾽ κοῦροι γὰρ κούρης τῆς Πρωτογενείας 

B λέγει. s&cDEQ — b. κοῦροι: ὦ Ὀπούντιοι. 
A 82e. καὶ φερτάτων Koovid&v: τὸ &vixóv ἀντὶ πλη- 

ϑυντικοῦ ἐξενήνοχεν. ἃ. ἀντὶ {τοῦδ φερτάτου Κρονίδου᾽ 
Διὸς γὰρ «“Ἰοκρὸς ὃ πρόγονος αὐτῶν. κουρᾶν δὲ πάλιν τῆς 15 
κόρης, τῆς Πρωτογενείας. . e. ἢ ὡς καὶ “Ἕλληνα φέρειν 
τὸ γένος ἢ ἀπὸ 4Δευκαλέωνος. δύναται δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ 
Ὀποῦντος᾽ Διὸς γὰρ ἦν, ὥς φησι Πίνδαρος, ϑέσει δὲ 
“οκροῦ. 

BCDEQ 828. φερτάτων Κρονιδᾶν: ἀντὶ τοῦ ἀπὸ φερτάτον so 
Κρονίδου᾽ Διὸς γὰρ “οκρὸς ὃ πρόγονος αὐτῶν. 8658 

BCDEQ — 82g. τὸ δὲ Ἰαπετιονίδος φησὶ φύτλας xol φερτά- 
rov Κρονιδᾶν, ἀντὶ τοῦ τῆς Πρωτογενείας καὶ τοῦ Διὸς, 
ἀφ᾽ ὧν τοὺς Ὀπουντίους λέγει γεγενῆσθαι. 8258 560 0Ὲ0 

Β 852. πρὶν Ὀλύμπιος ἁγεμών: πρόσϑες σύνδεσμον 35 

8 Πανδώραν A* — 5 τοῦ ᾿Εφαρμόστου! 6 ̓Ιαπετεονίδας C 
᾿Ιαπετονίδης D ᾿Ιαπετιονίδης E ᾿Ιαπετεονίδεις Q 7 γίνεται ὁ 
om. C (cfr. 287,2) | b (41}.) óm. CQ 10 τὸ δὲ 1. praem. B l *ov- 
o&» BDE: κουρῶν CQ 11 κοῦροι BCEO: κούρη D. Ft. xov- 
o&», cl. 15 18 ἀντὶ] διὰ cj. b; potius scrib. πληϑυντικῶς, del. 
ἀντὶ 14 τοῦ addidi 16 y&o V (21): δ) γὰρ ὁ b [| xoó- 
ραν 1.16 (ἀντὶ) τῆς κόρη b — 16 “Ἕλληνα {εἰς Δία): 
at 16—17 omnino corrupta 20 . καὶ φερτάτων B. (καὶ et v)| 
post ἀντὶ τοῦ add. τῆς Πρωτογενείας οὔσης Q 21 yd 
“Δοκρὸν E Ὀποῦς Beck 22 δὲ CDEQO: οὖν Bv {{᾿Ιαπετεονίδος 
(sic) BD*?E: 'Iexeceovíióxg Ὁ ᾿Ιαπεονίδεις 0 || φησὶ ante 28 καὶ 
irp Bv 23 Koosióóv ΟΠ || τοῦ τῆς DEQ: τῆς Bv voo C 
24 ὧν CDEO: οὗ Bv || Ὀποῦντας ἢ ) 
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γάρ, tv ῇ συναρμοστέος ὁ λόγος τοῖς &voOtv, καὶ εἰπέ" 
πρὶν γὰρ Ὀλύμπιος ἁγεμών. 

85b. τὸ γὰρ παλαιὸν ὁ Ζεὺς ἀναρπάσας τὴν. Πρωτο- BCDEQ 
γένειαν ἤσυχος αὐτῇ ἐμίγη ἐν τῷ Μαινάλῳ ὄρει τῆς "Apxa- 

δ δίας, καὶ μετὰ ταῦτα ἐγκύμονα ποιήσας ἤνεγκε τῷ “οκρῷ, 
ἵνα μὴ ὃ αἰὼν καὶ ὁ χρόνος αὐτὸν ἐξέλῃ τῆς ξωῆς ἔρημον 
ὄντα παίδων [καὶ γονῆς] καὶ γένους. 1948 82 00Ὲ0 

868. Ἐπειῶν: Ἐπειοὺς τοὺς Ἠλείους. ἀπὸ Ἐπειοῦ τοῦ A 
"Evóvulovog κληϑέντας. τινὲς δὲ τὸν Ἐπειὸν ᾿Δεϑλίου φασίν. 

10 86b. ἀπὸ γᾶς Ἐπειῶν: διὰ τούτων ὁ Πίνδαρος BCDEQ 
τὴν Πρωτογένειάν φησιν ἐξ ᾿Ἤλιδος ἁρπασϑεῖσαν εἰς Μαί- 
ναλον τῆς ᾿Δρκαδίας ὕρος κομισϑῆναι ὑπὸ Διός. 888 
e. ἐξήλλαχε δὲ τὴν ἱστορίαν ὃ Πίνδαρος. τὴν γὰρ Πρωτο- 
γένειαν οὐκ Ὀποῦντός φασιν οὗ πλείους, ἀλλὰ Δευκαλίωνος 

15 καὶ “Πύρρας. 98 — d. Ἐπειῶν τῶν ᾿Ηλείων, ἀπὸ Ἐπειοῦ BC(D)EQ 
τοῦ Ἐνδυμίωνος, ἢ τοῦ ᾿Δεϑλίου τοῦ ᾿Ενδυμίωνος. e. Ὀποῦν- Β6Ε9 
τος ἦν ϑυγάτηρ ᾿Ηλείων βασιλέως, ἣν ᾿Δριστοτέλης (fr. 561). 
Καμβύσην καλεῖ. scbB 

87 ἃ. ἀρπάσαις: ὃ Πίνδαρος τὴν Πρωτογένειαν ἀναρ- A 
:0 πασϑεῖσαν ὑπὸ τοῦ Διὸς εἰς τὸ Moívolov τῆς ᾿Αρκαδίας 

ὄρος κομισϑῆναι, τὴν δὲ Πρωτογένειαν Ὀποῦντος τοῦ ᾿Ηλείων 
βασιλέως φησὶ ϑυγαϊτέρα, ἄλλων τὴν Πρωτογένειαν Πύρρας 
καὶ Δευκαλίωνος λεγόντων, ὡς Φερεκύδης φησὶν ἐν τῷ ε΄ 

(rHGIs5) b. ἁρπάσας οὖν τὴν “Ἠρωτογένειαν καὶ ἔγκυον 
35 αὐτὴν ποιήσας. ἵνα μὴ ὃ “οκρὸς ἄτεκνος διατελοίη. δέδωκε 
τῷ «Αοκρῷ. ὁ δὲ “Δοκρὺς τὸν ἀπὸ Διὸς καὶ Πρωτογενείας 
παῖδα ὡς ἴδιον σχὼν ὠνόμασεν αὐτὸν Ὀποῦντα ὁμώνυμον 
τῷ κατὰ μητέρα πάππῳ. 

4 ἥσυχος BD: ἥσυχα ἡσύχως E ἥσυχον 0 || Μαινάλῳ B: 
Μαιναλίῳ DEGO (om. C) 6 dim BE: REEL CD ἐξάρῃ ΠῚ 
(e ex corr.) ἐξέλοι b Li καὶ γονῆς. om. CDEG; seclusi 
9 φησίν:  Β 10 1l. om,, οὖν post τούτων add. Bv (φησιν ibid. 
add. 0)| »à» E 12 ὅρος om. Bv || $zó τοῦ 41. C(E) (cfr. A 878) 

18 γὰρ] δὲ B 15 ἄλλως sch. 86d praem. DO || ̓ Επειῶν 
C(D)EO: ἀπὸ γᾶς "Ex. B [| Emeto?] ᾿Επειοῦ τινος D, om. cett. 
16 ᾿Ενδημίωνος utrobique CQ 17 τῶν ἮἨλ. EQ 18 Keu- 
βύσιν Ε Καμμύσιν C. Καβύην Plut.qu. gr. 18. 20 Μέναλον: b 

21 κοσμηϑῆναι: b 26 ἔδωκε b 28 μητεράππω: b 

ScoHoL. ix Pr«pARUM ed. Drachmann. 19 
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E 870. (ἔκαλος:) fjóvgog. νύκτωρ. 
A 888. μέχϑη: μετὰ γὰρ τὸ φϑαρῆναι αὐτὴν ἐγάμησεν 
ὁ “οκρός. 

BDEQ 88". μέχϑη Μαιναλίαισιν: Μαίναλον ὄρος ᾿ἄρκα- 
δίας καὶ πόλις. ἐνταῦϑα μιχϑεὶς αὐτῇ ὁ Ζεὺς ἤνεγκε τῷ 

BCDEQ “οκρῷ, | fv' ὡς ἑαυτοῦ ἀναϑρέψῃ τὸν γεννηϑέντα. 
A 886. Maoívolog υἱὸς “υκάονος, ἀφ᾽ οὗ τὸ ὄρος τὸ dv 
᾿Δρκαδίᾳ ἱερὸν Διός. 

BCEQ 89. ἔνεικε Μοκρῷ: “Δοκρὸς ἔσχε τὸ γένος ἐκ Διός" 
ἀφ᾽ οὗ ἡ τῶν Μοκρῶν χώρα, ἧς “οκρίδος μητρόπολις ἡ 
Ὀποῦς. 5668 

A 908. μὴ καϑέλοι μιν: μιχϑεὶς ὃ Ζεὺς Πρωτογενείᾳ 
καὶ ἔγκυον αὐτὴν ποιήσας δέδωκε JoxgQ. Ὁ". ἵνα μὴ 
καϑέλοι μιν αἰών: ἵνα μὴ Gvexvog τελευτήσῃις. c. δέ- 
δωκεν αὐτῷ, μὴ ὀρφανεύσῃ τοῦ γένους. ἵνα ὡς ξαυτοῦ 
ϑρέψῃ τὸν γεννηθέντα. ἐξ αὐτῆς γίνεται Ὀποῦς, ἐπίκλησιν 
“οκροῦ, γένει Διὸς ὦν. 

B 3928. ὀρφανὸν γενεᾶς: ἄτεκνον. 9458 
ΒΟΌΕΟ 92}. ὀρφανὸν γενεᾶς: λέγεται γὰρ Ó “οκρὸς ἄπαις 

γεγενῆσϑαι καὶ τὸν ἐκ Διὸς συλληφϑέντα ὑπὸ τῆς Πρωτο- 
cDEQ γενείας ἴδιον νενομικέναι παῖδα. | προεῖχε μέντοι ἡ γυνὴ 

ἡ Πρωτογένεια τὸ σπέρμα τοῦ Διός. o4^B 
BDEQ 948. εὐφράνϑητε ἰδὼν ἥρως ϑετὸν υἱόν: εὐφράν- 

BCDEQ ϑὴη δὲ ὁ Δοκρὸς ϑεασάμενος τὸν παῖδα, | ὃς ἦν μὲν ϑετὸς 

15 

20 

αὐτοῦ κατὰ φύσιν, ἐκ δὲ τῆς ἀγνοίας ἴδιος αὐτοῦ ἐνομέ- ss 
fevo. 9308 — b. ϑετὸν δὲ λέγει ὁ ποιητὴς ἐκ τοῦ ἰδίου 

4 Sch. Ap. Rh. 1, 168 7 sch. Theocr. 1, 124 

2 ἐγάμη(σεν) Α: ἔγημεν 4]. om. Bv add. δὲ post Moi- 
ναλον  Μενέλ(αος): b 9]. om. B, add. δὲ b a “Μοκρὸς 

14 μιν ναίων | ἵνα Red.: εἰ A 16 Ὀποῦς E. Schwartz: 
ómt(fg?) A 11 Λοκρῷ: ego 19 l] om. Bv “οκρῷ μὴ καϑ- 
ἕλοι μιν. ὀρφανῶν δὲ γενεᾶς 20 συλληφϑέντα] γεννη- 
ϑέντα θ. || τῆς B: τήν γε τῆς Ὁ τηυγέτης CEQ 22 ἡ om. EQ ] 
τὸ] ὡς € 28 ἡρως 9. υἱόν om. DEO 24 δὲ] τε ΟΡ ὃ 
φησιν Bv 25 αὐτοῦ (pr) BDO: om. is prin φύσιν] καὶ 
οὐ κατὰ φύσιν υἱὸς Lehrs p. 29 | αὐτοῦ (alt.)|] αὐτῷ Qb | 
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προσώπου. [προειρήκεε γὰρ ὅτι, εἶχε δὲ σπέρμα μέγιστον 
ἄλοχος, ἐκ 4Διός.] ὃ γὰρ “Δοκρὸς ἔδιον αὐτὸν ἐνόμιζεν. 

95. ϑετὸν υἱόν: ὃ “οκρὸς δηλονότι τὸν Ὀποῦντα οὐκ A 
ἐνόμιξεν εἶναι ϑετὸν υἱὸν (Διὸς yàg), ἀλλὰ ἴδιον. 

5 — 968. μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσέ νιν: κυρίως μήτρωες οἷ 
μητρὸς ἀδελφοί, νῦν δὲ τὸν τῆς μητρὸς πατέρα Ὀποῦντα 
μήτρωα. ἦν γὰρ Πρωτογενείας καὶ Διὸς. ἐπίκλησιν δὲ 
41oxoo4. 

96b. μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ μιν ἰσώνυμον ἔμμεν: BCDEQ 
10 ἡσϑεὶς οὖν ἐκάλεσεν αὐτὸν τοῦ πρὸς μητρὸς πάππου τὸ 

ὄνομα. καὶ νῦν μὲν ὁ Πίνδαρος τὸν ἐκ μητρὸς πάππον 
μήτρωα ὀνομάζει" Ὅμηρος δὲ καὶ of λοιποὶ τὸν τῆς μητρὸς 
ἀδελφὸν μήτρωα καλοῦσιν. φησὶν οὖν ἐν τῇ Ἰλιάδι (II 717)" 

"Acl, ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, 
15 αὐτοκασίγνητος “Ἑκάβης. υἱὸς δὲ Δύμαντος. 

96e. μάτρωος δ᾽ ἐκάλεσσέ μιν: ὃ oxgüg τὸν BEQ 
Ὀποῦντα. | ἦν δὲ ὃ “Δοκρὸς ᾿Αμφικτύονος τοῦ Διὸς. καὶ ΒΟΕ0 
ἐκάλεσε τοῦ μητροπάτορος τὸ ὄνομο. Ὀποῦς γὰρ ἐκαλεῖτο 
ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ηλείων, ᾧ καὶ οὗτος ὁμώνυμός ἔστιν. 998 

30 98, ὑπέρφατον: ὑπερφυᾶ καὶ μέγαν καὶ τῷ εἴδει καὶ Β 
τοῖς πράγμασιν. 1018 

998. πόλιν δ᾽ ὥπασεν: ἐνεχείρισεν αὐτῷς ἑ b. ὥστε A 
ἀπὸ Ὀποῦντος υἱοῦ τοῦ Διὸς ἡ πόλις ὠνόμασται. 

996. πόλιν δ᾽ ὥπασεν: ὄντι δὲ τῷ παιδὶ ἐξαιρέτῳ BDEQ 
35 καὶ ἀνδρωθέντε ὃ “Δοκρὸς τὴν πόλιν ἐνεχείρισε καὶ τὸν 

ὄχλον διαιτᾶν καὶ διοικεῖν. 98B 

ὅ cfr. ad sch. 0. VI, 130 11 sch. BT II 717 

1 προειρήκει ---- ἃ Διός om. ΟΕ; seclusi | αὐτὸν ΟΠ ΕΘ: 
αὐτοῦ Βν αὑτοῦ Beck 9 ἐκάλεσε DO j| ic. ἔμμεν om. CDEQ 

10 oóv] οὖν ὁ Δοκρὸς Bv || αὐτὸν] αὐτόν φησι Bv 11 καὶ — 
16 ΦΖύμαντος post 96c C 18 καλοῦσι Qv: καλεῖ BDE || oóv . 
CDEQO: γοῦν Bv 16 1. E et praem. ἄλλως 0: μάτρωα ἐκά- 
λεσσεν B et praem. GAjeg v 1717 ἀμφικτίωνος (3 {Φύσκου τοῦ 
"Augixr. cj. Sehroeder ad vs. 66, cl. Eust. Tl. 277, 19. Plut. qu. 
Gr&ec. 15 | Ζιὸς] Ζευκαλίωνος cj. Beck 18 τὸ om. EQ 
19 ᾧ ὁμώνυμος οὗτος Bv, om. καὶ et ἐστιν 22 ἐνεχείρησεν 

24 1. om. B || πόλες D - τ 
10 *. ^ A ; E 
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BCDEQ — 101. ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι: διαβοήτου δὲ τῆς τοῦ 
Ὀποῦντος ἀρετῆς τυγχανούσης πανταχόϑεν τὰς ἰδίας αὐτῶν 
πατρίδας oí περίοικοι καταλελοιπότες πρὸς αὐτὸν ἔσπευδον. 
παρεγένοντο μὲν οὖν “μέτοικοι πρὸς αὐτὸν ἀπό τε τοῦ "4ρ- 
γους καὶ Θηβῶν, καὶ oí μὲν ἐξ ᾿Αρκαδίας, of δὲ Πισᾶται. 

A 104a. υἱὸν δ᾽ "Axvogog: τὸν Μενοίτιον. τοῦτον δέ 
φησιν "άκτορος καὶ Αἰγίνης" ὃς [οὐκ] ἐκ Θεσσαλίας μετῴ-. 

κησεν εἰς Ὀποῦντα. Πυϑαίνετος δὲ (6 1v, 497) Διὶ gvvel- 
ϑοῦσαν Ἄἴγιναν γεννῆσαι Αἰακὸν καὶ “Δαμοκράτειαν, ἣν γα- 
μηϑῆναι ᾿Ἄκτορι ἐν Θετταλίᾳ καὶ τεκεῖν Mevoiviov' ὕστερον 
δὲ τοῦτον εἰς Ὀποῦντα ....' συγγενὴς γὰρ ὑπῆρχε τοῦ 
“οκροῦ. 

(Β)Ο0Ε0 104b. υἱὸν δ᾽ "ἥκτορος: τὸν Μενοίτιον λέγει τὸν 
BCDEQ Πατρύκλου πατέρα. 6. ὑπὲρ πάντας τοὺς ἐνοικοῦντας 

ξένους ἐτίμησε τὸν "Axvogog παῖδα, τὸν ἐξ Αἰγίνης μητρὸς 
BDEQ Μενοίτιον. | Δἴγινα δὲ μήτηρ «Αἰακοῦ, ϑυγάτηρ δὲ αὕτη 

B γίνεται ᾿ἡσωποῦ τοῦ ἐν Θήβαις ποταμοῦ. ἃ. ἀφίκοντο δέ 
᾿ οὗ ξένοι συνοικήσοντες αὐτῷ. 
Β 105. ἐποίκων: πάντων τῶν προειρημένων. 106^ 

BCcDEQ 1068. Aiyívag τε Μενοίτιον: ZAlywa μετὰ τὸ τεκεῖν 
τὸν “Αἰακὸν ἦλθεν εἰς Θεσσαλίαν καὶ ἐγαμήϑη Axvogi, ἐξ 
οὗ ἔσχε Μενοίτιον, ὃς ἐπῴκησε τὴν Ὀποῦντα ἀναστὰς ἀπὸ 

BDEQ Θεσσαλίας. 1097BDEQ b. τινὲς ἐκ Δαμοκρατείας τῆς «Αἰγίνης 
καὶ ᾿Ακτορός φασι τὸν Μενοίτιον. ὁ δὲ Πάτροκλος Μενοιτίου 
ἦν καὶ Σϑενέλης. 1065 8 1080 Ὲ0 

6 sch. D Σ᾽ 9. sch. À ibid. 10. 11 20 Eust. Il. 113,2 

1 οἱ ξένοι om. ἃ 2 αὐτῶν om. B 3 αὐτὸν BO: ἑαυτὸν 
CDE ὃ καὶ τῶν Θ..00 || καὶ oi — Πισᾶται om. C | οἱ δὲ Πι- 
σᾶται om. DEQ [|Πισάται ΒΡ 7 οὐκ seclusi— 11 lac. indicavi; 
ἐλθεῖν du dir b 18 sch. 104b (cum 1) hic om. B; cfr. ad 15. 

14 ὑπὲρ πάντας CDE: καὶ ὑπὲρ π. 0 ὑπὲρ π. δὲ Bv | ἐποι- 
κοῦντας Mommsen suppl. p. 181 16 τετίμηκε D 15. 16 μη- 
τρός" Μενοίτιον B, add. λέγει τὸν Πατρόκλου πατέρα (— 104b) 

16.17 αὕτη γίνεται EQ: αὐτὴ γέγονεν D om. Bv 20 ]. om. 
BCv | Alyuv« DEQ: Αἴγινα γὰρ BCv 21 ἐς Bv 22 ἐπῴ- 
κησε B: ἐπῴκισε θ ἑἐποίκησε (Ε 28 1]. omisi: τοῦ παῖς ἅμ᾽ 
᾿τρείδαις Bv. ἄλλως D Αἰγίνας Μενοίτιον E . Mog Αἰγίνας τε 
Ἐπ πὸ τ ΔΙ Ζημοκρ. E “μοκράτου Q 

LL 
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107a. τοῦ παῖς: τοῦ Μενοιτίου παῖς ὁ Πάτροκλος ἀπὸ A 
Σϑενέλης. καὶ Μυρμιδόνα δὲ αὐτόν φησιν [αὐτὸν] Ὅμη- 
ρος (Σ 10): Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον. 

107b. ὁ δὲ νοῦς τούτου οὖν [φησι] τοῦ Μενοιτίου BDEQ 
5 παῖς συστρατεύσας τοῖς ᾿Ατρέως παισὶν εἰς Μυσίαν κατήν- 
τησε, καὶ τῶν ἄλλων “Ἑλλήνων εἰς φυγὴν τραπέντων μόνος 
αὐτὸς quei συμπαρέστη, ἡνίκα τοὺς γενναιοτάτους “Ἔλλη- 
veg τρέψας καὶ νικήσας μέχρι τῶν νεῶν καὶ τοῦ πελάγους 
συνήλασεν ὃ Τήλεφος. 106^DEQ 

1ι.΄. 108a Τεύϑραντος: τὴν Μυσίαν λέγει. βασιλεὺς γάρ A 
τις τῶν ἐκεῖσε Τεύϑρας γενόμενος ἀφ᾽ ξαυτοῦ ὠνόμασε τὴν 
πόλιν. ἦν δὲ ὁ Τήλεφος ϑετὸς παῖς Τεύϑραντος" τῇ (01) 
ἀληϑείᾳ “Αὔγης ἦν καὶ Ἡρακλέους ὃ Τήλεφος. 

108b. Τεύϑραντος πεδίον τὴν Μυσίαν λέγει. ὃ γὰρ BCDEQ 
15 Τεύϑρας ἐβασίλευσε τῆς Μυσίας. ὅτε δὲ οἱ “Ἕλληνες εἰς 

τὴν Μυσίαν παρεγένοντο κἀκεῖ νομίσαντες εἶναι τὴν Ἴλιον 
ἐπολέμουν τοῖς Μυσοῖς, ὃ Τήλεφος πάντας εἰς φυγὴν ἐτρέ- 
ψατο καὶ μέχρι τῶν νεῶν ἤλασε πλὴν ᾿Αχιλλέως καὶ Πατρό- 
κλου. διὰ τοῦτο" [οὖν] μέμνηται τοῦ γένους τούτου ὡς 

40 ἀνδρείου. τι60 , 
1108. ὅτ᾽ ἀλκάεντας: τὸν Μενοίτιον τὸν πατέρα ἃ 

Πατρόκλου ἀπὸ Αἰγίνης μητρὸς ᾿Ασωποῦ Ovyevoóc. — 
b. θέλει οὖν εἰπεῖν ὅτι τούτου τοῦ Μενοιτίου παῖς σὺν 
τοῖς ᾿Ατρέως παισὶ συστρατεύσας εἰς Μυσίαν κατήντησε, voi 

55 Τηλέφου τοῦ Μυσῶν βασιλέως πάντας τρέψαντος εἰς φυγὴν 

1 Apollod. 3, 13, 8, 4. sch. Ap. Rh. 1, 69. Cram. anecd. 
Oxon. 8, 378 2 gch. Z 10. 11 10 St. Byz. Τευϑρανία 
16 Apollod. epit. 8, 17. sch. A .4 59 

j del. 2 Μυρμιδόνα δὲ ego: Μυρμιδόνες Ὁ Μυρμιδόνα D, 
priore αὐτάν, αὐτὸν seclusi 4 δὲ] γὰρ Q ἢ φησι post 5 ΡῈ 
irp. DE; sgeclusi b στρατεύσας E 7 «Αχιλεῖ Β 8 o 5 MU 
Adyovg B: τοὺς Πελασγοὺς θ0 τοὺς πελασμοὺς E aidi 
γαγεν D 19 ὁ Τεύϑρας 9. x. Τηλέφου: b ἢ δὲ ad T'só8o«sc 
14 Τεύϑραντος δὲ zx. Bv | λέγει BE: om. 008 ny 155 Qv 
BEO: Τήλεφος Τεύϑρας CD || ἐβασίλευε CD 17 ὁ] ro] xul 

18 4xogc B 19 οὖν BC: om. DEO; seclusi | τ 

τοῦ E || τούτου CDEOb: τοῦδε Bv 



294. Scholia 

μόνος Αχιλλεὺς καὶ Πάτροκλος ἔμειναν. ὡς ἀνδρείου οὖν 
νῦν τοῦ γένους μέμνηται. 

ADEQ 113a. ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι: ὥστε παραστῆσαι τῷ 
A φρονίμῳ 1 ἐκέχρητο ἀνδρείᾳ δ Πάτροκλος. ὃ. ὥστε γνῶ- 

ναι τὸν ἔμφρονα ὅτι γενναῖος ἦν ὁ Πάτροκλος ἀνθιστάμενος 5 
Τηλέφῳ. 

(Ὁ Ε9 118. ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι: οὗτος ἔστη μόνος ἅμα 
B(C)DEQ τῷ plait. d. ὥστε δυνατὸν εἶναι δεῖξαι παντὶ φρονίμῳ 

πρὸς τὸ γνῶναι τὴν τοῦ Πατρόκλου ἐπὶ τῇ ἀνδρεία διά- 
νοιάν τε καὶ σπουδὴν καὶ ϑάρσος. 1190 10 

A 114. μαϑεῖν Πατρόκλου: οὕτως ἔστη ἐν τῷ πολέμῳ 
ὥστε παντὶ ἀνθρώπῳ νοῦν ἔχοντι δειχϑῆναι τὴν ἰσχὺν καὶ 
φανερὰν γενέσϑαι. : 

B 114. βιατάν: ἰσχυρὸν, ἀνδρεῖον. 
A 1188. ἐξ οὗ Θέτιος γόνος: ἐξ ἐκείνου, φησὶ, τοῦ 15 
χρόνου παρήνει αὐτὸν ᾿Αχιλλεὺς μήποτε ἐν τῷ ὀλεϑρίῳ πο- 
λέμῳ χωρὶς τῆς ξαυτοῦ παρουσίας παρατάττεσθαι, ἀλλ ἅμα 
αὐτῷ πολεμεῖν. 

AB(ODEQ 115b. ἐξ οὗ Θέτιος γόνος: ϑαυμάσας., φησὶν, ὃ 
᾿Αχιλλεὺς ἐν τῇ προσβολῇ τὴν βίαν τοῦ Πατρόκλου ἀρχὴν 30 
ἔλαβε τοῦ ϑαυμάξειν, καὶ παρήνει μηδέποτε χωρὶς τάττεσϑαι 

A τῆς πολεμικῆς αὐτοῦ τάξεως. οΟ. ἰδίως δὲ τοῦτο τάσσει 
χαριξόμενος τῷ Πατρόκλῳ" Ὅμηρος γὰρ διὰ παντὸς λέγει 

BCEQ αὐτὸν ϑεράποντα ᾿Αχιλλέως. ἃ. Ὅμηρος (II 89)" 
μὴ σύ γ᾽ ἄνευϑεν ἐμεῖο λιλαίεσϑαι πολεμίέξειν 25 
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν᾽ ἀτιμότερον δέ ue ϑήσεις. 1180 

A e. ἢ οὕτως᾽ ἐκ τῆς πρὸς τὸν Τήλεφον μάχης παρηγορεῖτο 
κατὰ ψυχὴν καὶ τεϑαρσήκει, ὅτι τὸν Πάτροκλον εἶχε δια- 
παντὸς παραστάτην. 

1 ᾿Αχιλοὺς 1.29 ὡς ἀνδρεῖοι οὗ νῦν τὸ γένος À: correxi ex V 
b εὔφρονα: ἢ 7 1. B (ante113d): ἄλλως DEO. om. C l| οὗτος} 

οὗτος C || ἔστη C0: ἔσται D ἔστι E || ἅμα om. CD 11 οὗτος: 
16 Ἀχιλ(εὺς 19 1] οὐλίῳ μιν ἐν Ἄρει A 20 Ἀχιλεὺς ΑΒ Ι 

τὴν À: τότε εἰ VI ἰαν AV: ἀξίαν v (.ίαν B charta perforata 
21 ϑαυμαάξειν : ϑαυμάξειν αὐτὸν V φιλεῖν αὐτὸν Lehrs 

p. 80 (non male) | παρ ψϑι V: παραινεῖ À || μήποτε V || τάσσεσϑαι 
χωρὶς BCv 24 li Mte Ι καὶ Ou. Bv — 25 ἐμοῖο CEQ || λιλαί- 
εσϑαι] λιλαῖο E (ch. À Α 118c) om. C 26 φιλοπολ. CEO 
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118a. σφετέρας: ἀντὶ τοῦ τῆς ξᾶς. Β 
118b. ταξιοῦσϑαε: παρατάττεσϑαι. ΑΒ 
118c. Ὅμηρος (II 89): A 

μὴ σύ γ᾽ ἄνευϑεν ἐμεῖο λιλαίεσϑαι πολεμίζξειν. 
5 119a. εἴην εὑρεσιεπής: τοῦτό φησιν ὅτι ἔπλασε τὰ A 
περὶ Πατρόκλου εἰρημένα εἰς ἔπαινον τοῦ Ἐφαρμόστου 
Ὀπουντίου ὄντος. — b. γενοίμην, φησὶ, διαπαντὸς εὑρίσκειν 
δυνάμενος τρόπους καὶ διηγεῖσθαι τὰς πράξεις τῶν ἀρχαίων. 

119. εἴην εὑρεσιεπής: ὡς σεμνυνόμενος τοῖς διηγή- BCDEQ 
10 μασί φησιν εἴην δὲ λόγων καινοπρεπῶν εὑρετὴς ἐπὶ τῷ 

διηγεῖσθαι καὶ πρόσφορος ποιητικῇ μούσῃ καὶ τρόπῳ Mov- 
σῶν ἁρμόδιος. — d. ἄλλως᾽ γενοίμην, φησὶ, διὰ παντὸς δυνά- 
μενος εὑρίσκειν λόγους καὶ διηγεῖσθαι πράξεις. 13208Β 
e. ταῦτα δὲ λέγει διὰ τὸ πλάσασϑαι αὐτὸν τὸ ἐπὶ Πατρό- 

15 πλου προειρημένον ἐπαινεῖν βουλόμενος τὸν Ἐφάρμοστον 
Ὀπούντιον ὄντα Πατρόκλου πολίτην. 135298 

1208. εὑρεσιεπής: καινολόγος. BEQ 
120b. ἀναγεῖσϑαι: διηγεῖσθαι. Β 
1218. πρόσφορος: κατάλληλος ἐν ποιητικῇ. ἐπιτή- Α 

40 δείος. αἴτιος. 
121b. πρόσφορος: μέγας. διαφέρων. EQ 

6. πρόσφορος: εὐεπίφορος ἐν ποιήμασιν. ἐπιτήδειος. BEQ 
[xavóg. 3938 ἀἄἅ. ταῦτα δέ φησιν ἐπειδὴ εἶπε τὴν περὶ EQ 
Πατρόκλου ἱστορίαν, ἣν οὐδεὶς εἴρηκε. 

25 122a. τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφής: εἴη μοι τολμᾶν A 
καὶ ἀποκινδυνεύειν διαπλάσσοντι τὰ τοιαῦτα. 

2 παρατάσσεσϑαι Bv 4 γ᾽ om. [| Aidcíeo — € ὄντως: b 
8 τρόπους] λόγους V (18) | xal duy. V: ἐκδιηγ. A 

9 εὑρησιεπής Bv 10 τῷ CDEQO: τοῦ B! τὸ B'*v 11 καὶ 
(pr. om. C ἢ προσφόρως EO || uo$ey om. Lehrs p. 80; et corrupt. 
vid. 12 ἁρμόδιος Lehrs l. l: &ouoóío Bv ἐναρμονίῳ CDE 
ἐναρμονίων Θ 18 λόγονΒ 14 τὸ] τὸ διὰ CD 4.16 Πα- 
τρόκλου ego: Πατρόκλῳ codd. Πάτροκλον v 16 βουλόμενος 
B* -o» B': om. CDEO 16 πολίτην CDEO: συμπολίτην Bv 

20 αἴτιος] olxstog? Schroeder 21 ἄλλως praem. E 
22 l. om. EQ || ἐπίφορος᾽ ἐν x. ix. E 283 ἱκανός om. E || 
φησιν ego: φασιν E εἶπεν Q | εἶπε E: φησι 0 24 Πά- 
vooxiov ἢ 
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B(ODEQ 122b. ἀμφιλαφὴς δὲ δύναμις ἕσποιτο: ἐμοὶ δὲ 
παρέποιτο ἐν τοῖς λόγοις ὁμοῦ μὲν εὐτολμία, ὁμοῦ δὲ καὶ 
δαψίλειά τις δυναμέως. 11958Β 

BCDEQ 1220. τὸ δὲ ἀμφιλαφής κατὰ ἀντιστοιχίαν εἴρηται 
κατὰ ἔθος τῶν Μακεδόνων μεταϑέσει τοῦ B εἰς q^ ἔστι γὰρ s 
ἀμφιλαβής,. ὃ ἔστιν ἀμφοτέραις λαβεῖν ταῖς χερσίν. τοῦτο 
δὲ ἐπὶ πλήϑους συμβαίνει. 1508 

A 128a. ξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ: ὡς οἰκείου ὄντος τοῦ “αμ- 
προμάχου πρὸς τὸν ᾿Εφάρμοστον διὰ “αμπρόμαχόν φησι 
γεγονέναι τὸν ἐπίνικον καὶ δι᾽ ἣν εἶχον προξενίαν πρὸς 10 
αὐτόν. ὍὌ. τιμάορος δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ τιμητὴς ἐσόμενος 
καὶ τιμῶν διὰ τῆς ἀρετῆς τοῦ ὕμνου, ὡς τοῦ “αμπρομάχου 
καὶ ᾿Εφαρμόστου νενικηκότων Ἴσϑμια τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ 
Νέμεα. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ ἄλλα δὶς ἐνίκησεν Ἴσϑμια ὁ 
Ἐφάρμοστος. 15 

BcDEQ 1280. zgo£evía δ᾽ ἀρετᾷ v ἤλυϑον: πρόξενος ἦν 
Θηβαίων “αμπρόμαχος, Óv ὃν ἔγραψε τὴν φὠδὴν ταύτην᾽ 
ἦν δὲ καὶ ᾿Ισϑμιονίκης. δύναται δὲ καὶ τοῦ Πινδάρου 

ΒΌΕ0 πρόξενος εἶναι.  ὁμρῦ δὲ νενικήκασιν ἼἼσϑμια καὶ Νέμεα τῇ 
. αὐτῇ ἡμέρᾳ αὐτὸς καὶ ὃ Ἐφάρμοστος. μετὰ δὲ ταῦτα ἄλλα so 
DEQ δὶς νενίκηκεν Ἴσϑμια ὃ "Egáguoorog. ἄἅ. προξενίᾳ τῇ 

BCDEQ φιλίᾳ. 65. τὸ δὲ ξξῆς οὕτως ἔχει᾽ διὰ δὲ τὴν moobtvíav, 
τουτέστι τὴν φιλίαν, καὶ τὴν ἀρετὴν τοῦ “αμπρομάχου 
ἦλθον ἐπαινέτης τῶν ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ μιτρῶν. ὅτι κατὰ μίαν 
ἡμέραν οἱ δύο ἐνίκησαν, ὃ μὲν Ἐφάρμοστος Ὀλύμπια, ὃ δὲ 95 

4--ἼΊοχ. Bachm. 81, 13. EM 91,21. EG 48, 47. Suid. 

11 E: ἄλλως Bv ἀμφιλαφής C ἀμφ. δέ D ἀμφ. δὲ δύναμις O 
2 ἐν τ. λ. παρέποιτο C(D) | ὁμοῦ μὲν εὐτόλμως Ὁ ἡ Μοῦσα 

εὐτόλμως C | δὲ καὶ CDE: δὲ BOv 4 ἀντιστοιχίαν B*PE: 
ἀντιστοίχειαν  ἀντιστοίχαν Ὁ ἀντίστοιχ(ον) Ὁ ἀντιστοίχου v 

6 τῶν om. Bv || μετάθεσις ἢ || β] ὦ EP^| p BCO: τὸ o DE 
6 ἀμφιλαβής CEO: ἀμφιλαβές BDv || τοῖς E 1 πλ v 

πλήϑει OxÓn. 8. á&oevd 10 ft. εἶχε 14 ἄλλα δὶς b ex V: 
&Avdig 16 ἀρετῇ EQ || τ᾽ ἤλυϑον om. CD — 16.17 πρόμαχος ἦν 
Θηβαῖος 4. E 17 Λαμπρ. om. ὃ [|| τὴν om. E 19 νενίκησαν D 
vevixnxav E 20 καὶ ὁ] καὶ D ve x«l Q 21 προξενίᾳ D: 
ἄλλως" προξενίᾳ δ᾽ ἀρετῇ τε E. xo. δ᾽ ἀρετᾷ Ὁ 29 δὲ alt. 
om. D 24 pro μιτρῶν lac. B ; 
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A 131. κατὰ κόλπον: κατὰ κόλπον Νεμέας. ἔξυπα- 
κουστέον δὲ τὸ χάρμα. 

A 1828. "Ἄργει τ᾽ ἔσχεϑε: τὰ ᾿Ἑκατόμβαια νικήσας καὶ 
τὰ “Ἤραια ἐνίκησεν. οὗτος δὲ ἐν Ἄργει ἐτελεῖτο ὁ ἀγών. 

BcDEQ 182}. "Moves τ᾽’ ἔσχεϑε κῦδος ἀνδρῶν: ἀντὶ τοῦ, ὁ 
καὶ iv Ἄργει δὲ δόξαν προσείληφεν ἀνδρῶν νικήσας τὰ Ἥραια. 

DEQ 060. ἀντὶ τοῦ ἐν ἀνδράσι νικᾷ ἐν "Ἄργει. 184 CDE 1510 
BcDEQ 1888. ἀπὸ κοινοῦ [δὲ] τὸ κῦδος ἔσχε. — b. ἢ τὰ Πανα- 

ϑήναια 7) τὰ Ὀλύμπια. τϑτῦ 1845ῈΕ 1380 
A 1848. οἷον ἐν Μαραϑῶνι: τὰ β΄ μία ἐστὶ περίοδος. 10 

b. τὸ οἷον ϑαυμαστικῶς. ἀγωνιζόμενος γὰρ ἐν Μαραϑῶνι 
ἔκκριτος γενόμενος ἐκ τῶν ἀγενείων προβὰς ἄνδρας ἐνίκησε. 

€. δύναται δὲ τὸ olov καὶ ψιλῶς ἀντὶ τοῦ μόνον τὸν 
ἀγῶνα. ὶ 

BcoEQ 1844. οἷον δ᾽ ἐν Μαραϑῶνι συλαϑείς: [νῦν τὰ 1 
Ἡράκλεια. λέγει. τοῦ δὲ οἷον] διπλῆ ἡ ἐκδοχή. τινὲς γὰρ 
τὸ οἱ ψιλῶς ἀναγινώσκουσιν, ἵν᾽ q^ μόνον ἐν Μαραϑῶνι᾽ 
ἀγενείων ἀγωνισάμενος ἡττήϑη᾽ καὶ μετεγγράψας ξαυτὸν εἰς 
τοὺς ἄνδρας ἐνίκησεν. ἄτοπον δὲ τοῦτο᾽ οὐ γὰρ ἂν ἐγκω- 
μιάξων περὶ ἥττης ἔμελλε λέγειν. of δὲ ϑαυμαστικῶς, ὃ καὶ 30 
βέλτιον᾽ ὅπως δὲ καὶ οἵως ὑπέμεινεν ἐν Μαραϑῶνι &yo- 
νιξόμενος πρὸς τοὺς προβεβηκότας ἄνδρας, ἀποσυληϑεὶς τῶν 

BCEQ ἀγενείων καὶ ὑπεξελϑὼν | xol εἰς τοὺς ἄνδρας χωρήσας, 
ἡνίκα περὶ ἀργυρῶν φιαλῶν προέκειτο ἀγωνίξεσϑαι. 158 00Ὲ0 

3 Hes. ἱἙκατόμβαια. 

8 ÉfoysOc] ἐσ- e corr. | τὰ ᾿Εκατόμβαια b: τὸ ᾿Εκατόμβαιον || 
νικήσας καὶ À: ἢ b, om. νικήσας. Fb. νικήσας. ἢ τὰ Ho. — 5 κῦδος 
ἀνδρῶν om. C ἀνδρῶν om. ΕΘ 6 καὶ om. EQ. 7 ἐν ἀν- 
δράσι D: ἀνδράσι EQ? ἀνδρεῖα b ex τά. 8 ach. 183a x«l ὡς 
παῖς iv ᾿Αϑάναις (V; ᾿Αθήναις B) praem. Bv || δὲ τὸ BC: δὲ 
DQ om. E. Seclusi δὲ | 7 CDEQ: νικήσας Βν νικήσας ἢ b 
16 συλᾶϑείς B: om. CDEQ || vóv — οἷον om. CDEQ; seclusi cl. 
184e.f. 17 oi EQ: of CD οἷον Β 18 μοταγράψας ἢ μετα- 
στρέψας C. μετέγρα(ψεν ), om. ἐνίκησεν, D 19 ἄτοπον — 20 λέ- 
γειν om. D 20 περὶ τῆς ἥττης Ob [|ϑαυμαστῶς DE || καὶ 
om. B 2421 óàom. Ε || οἷον E || ἐν τῇ Μαρ. Bv 22 βεβη- 
κότας Ε τῶν CDEQ: ἀπὸ τῶν Bv 
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1846. τὰ Ἡράκλεια. — f. τὸ δὲ olov ϑαυμαστικόν. Ε 
1878. ἀμφ᾽ ἀργυρίδεσσι: ἀργύρειαι φιάλαι ἄϑλα A 

ἦσαν ἐν Μαραϑῶνι ἐν τοῖς “Ηρακλείοις. 
187b. ἀμφ᾽ ἀργυρίδεσσι: τοῖς ἐν Μαραϑῶνι ἀγω- BCDEQ 

5 νιζομένοις φιάλαι ἀργυραῖ δίδονται τὸ ἔπαϑλον. ᾿4ϑηναίοις 
δὲ ἔϑος χρυσίδας xol ἀργυρίδας λέγειν. 

138a. ὀξυρεπεῖ δόλῳ: ὀξυτάτῃ ἐπιμελείᾳ καὶ τέχνῃ. A 
δόλῳ, παλαίσματε δολίῳ. καταγωνισάμενος τῇ παλαιστικῇ 
ὀξύτητι. — b. τὸ δὲ ἀπτωτὶ ἐπιρρηματικῶς. 

10 188 .. φῶτας δ᾽ ὀξυρρεπεῖ δόλῳ: τῇ ὀξυτάτῃ καὶ BCDEQ 
ἐπιμελεῖ τέχνῃ — d. ὃ νοῦς τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ἀνταγω- 
νιστὰς αὐτοῦ τέχνῃ νικήσας ὀξυτάτῃ, [αὐτὸς] μὴ πεσὼν 
μήτε ὑποστὰς πτῶμα διέβαινε τὸν κύκλον τοῦ σταδίου uso" 
ὅσης βοῆς. e. ἤτοι τὸν ἀγῶνα. — f. μεϑ᾽ 000v ἐπαίνων. 

15 140a. διήρχετο κύκλον: τὸν τοῦ σταδίου ἔνϑα ἦγω- A 
νίξοντο κύκλον. b. σὺν βοῇ τῇ τῶν ϑαυμαζόντων. 

1406. διήρχετο κύκλον ὕσσᾳ: ἀντὶ τοῦ μεγάλῃ. ^ DEQ 
d. ὃ νοῦς᾽ αὐτὸς κατὰ τὴν ἄϑλησιν οὐ πεσὼν (ϑαυμαστι- 
κῶς) μεϑ᾽ ὕσης δὲ βοῆς κύκλον, τὸν τοῦ σταδίου φησὶ, 

20 διήρχετο. 
140e. ὕσσᾳ βοᾷ: μετὰ πάσης βοῆς παριόντι αὐτῷ A 

ἐπήχουν πάντες καὶ ἐϑαύμαζον. 
141a. ὡραῖος ἐών: τὸ ἄκρον τῆς ὥρας καὶ τῆς &x- A 

μῆς ἔχων. — b. οἷον καλὸς ὧν καλὰ ἔπραξεν. 
35 141c. ὡραῖος ἐὼν καὶ καλός: νεανίας μὲν ὧν καὶ BDEQ 

ϑαυμαστὸς τῷ ὀφϑῆναι, ταῖς δὲ πράξεσιν οὐ καταισχύνων 

ὅ 8q. Áthen. 11, 5028. lex. Bachm. 141, 22 

2 ἀργύρειαν 4 l om., γὰρ post τοῖς add. Bv — 6 ϑί- 
δονται τὸ DEO: ἐδίδοντο BCv || 49mvalo» CDE 9 ἀπτωεὶ 
Bergk: ἀπτῶτι | ἐπιρρηματικόν: b — 10 l om. D φῶτας à 
om. CEQ | ὀξυερπεῖ Q0! | τῇ CDEO: ἀνεὶ τοῦ Bv 11 ὁ 

ψοῦς CDE: ὁ νοῦς τούτου Bv om. Q 11. 12 ἐπαγωνιστὰς E 

12 ὀξυτ. νικήσας Bv || αὐτὸς om. CDEQ; seclusi 414 ἤτοι 
— μεθ᾽ B: x«i CDEO 19 δὲ om. D ft. recte || τὸν om. DI 
φησι om. D 21 παριόντι ego: παρόντι 95 1. om. Bv κα 

καλός om. D 
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τὸ εἶδο. ἃ. ὕὅσσᾳ δὲ βοᾷ, μεγάλῃ βοῇ. τὸ yàg ὅσσᾳ 
ϑαυμαστικῶς. 

A 148a. τὰ δὲ Παρφασίῳ στρατῷ: Κλεοφάνης ἐν τῷ 
περὶ ἀγώνων (FHGI1v,se). τῷ ᾿Αἀρκαδικῷ, ὡς ἐν ᾿Αρκαδίᾳ 
τὰ “ύκαια νενικηκότος. ἕν L Αρκαδίᾳ γὰρ ἤγοντο τῷ ε 
Zi τὰ Δύκαια. 

BCcDEQ — 143b. τὰ δὲ Ilagoacío στρατῷ: ἐν τῷ δήμω τῆς 
᾿Δρκαδίας. Παρρασία δὲ μέρος "Apxadlos ἔνϑα τελεῖται 

BDEQ “υκαίου Διὸς ἀγών. ^ c. τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ τὰ ἐν τῷ ἀγῶνι 
τοῦ “υκαίου Διὸς κατὰ τὴν Παρρασίαν τῆς ᾿Αρκαδίας ὅ ὅπως 10 
αὐτὸν ἔδειξε ϑαύματος ἄξιον. 

A 145a. Μυκαίου: ἐν τῇ ᾿Αρκαδίᾳ, ὅπου ὁ Ζεὺς τετί- 
μηται. b. καὶ “ύκαιος ἀπό τίνος Δυκαίου. 

B()DEQ 146a. xol ψυχρᾶν ὁπότε: ἐφάνη δὲ ϑαυμάσιος καὶ 
ἡνίκα τῶν ψυχρῶν αὐρῶν καὶ τοῦ κρύους τὸ φάρμακον καὶ i 
τὸ βοήϑημα ἀπὸ τῆς Πελλήνης λαβὼν ἔφερε, τὴν χλανίδα. 
ταύτην γὰρ ἐλάμβανον of νικῶντες. Ὁ. οἷον τρίβωνας. 
c. ὁ δὲ ἀγὼν ἐν Πελλήνῃ “Ἑρμαια καλεῖται. 1465}8 

A  14060d. εὐδιανόν: εὐδίαν ποιοῦν. 
DEQ 146e. εὐδιανὸν φάρμακον: ἀπὸ κοινοῦ τὸ ϑαυμα- so 

CEHQ στὸς ἐφάνη. ἔ [εὐδιανὸν δὲ] ἀντὶ τοῦ ἀνάπαυσιν τὴν 
BCDEQ ἀλεξάνεμον. — g. ὅτε ἐν Πελλήνῃ χλαῖνα ἐδίδοτο τῷ νικῶντι 

18 Ββαα. sch. Ar. ἀν. 1421. Strab. 8,886. Phot. et Hesych. 
Πελληνικαὶ χλαῖναι. Poll. 1, 67. 

1 ὅσσα δὲ βοᾷ DE ὅσσᾳ fog 0: ὕσσᾳ βοᾷ δὲ ἀντὶ τοῦ Bv || 
βοῇ BEO: 'φωνῇ D 2 ϑαυμαστιιόν | DEO 8 «68s A | Κλεοφ. --- 
4 ἀγώνων in fin. ach. irp. b 4 Ἀρκαδιακῷ: b b et 6 
Aéxzo: b 1 τὰ δὲ om. CDEO || Παρασίῳ etc. ubique B 
Παρί(ρ)ασ(σ)- varie EQ | τουτέστιν ἐν τ. ὃ. Bv 8 δὲ CDEQO: 
γὰρ Bv | τῆς "A4ox. Bv 9 sch. 148c ὁ νοῦς praem. Bv 
10 óxov D 18 καὶ À: ὁ καὶ b ἢ τινος À: ὅρους b; ft. τινος 
(ὄρους) 14 l. om. B 16 τὸ om. EO || Πελήνης BQ Πυῖ. 
λήνης E 417 post ἐλάμβανον add. τὴν χλανίδᾳ Qv — 18 Πε- 
ἤνῃ BJ kodiiees C DE EQ: ἐκαλεῖτο Βν 21 εὐδ. δὲ seclusi || 
δ ei ἀνάπ. τὴν om. 22 ὅτι ἐν Il. χ. ἐδίδοτο EQ: γλαῖνα 
γὰρ ἐδίδοτο C(D)v ἐν Ted γὰρ xA. δίδοται Β || νικῶντι CDEQ: 
νικήσαντι Β Ὁ. 
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χειμῶνος ὥρᾳ. 1488 — h. ἄγεται δὲ "Ego xol ᾿Ἵπόλλωνος BDEQ 
ξορτὴ ϑεοξένια καλουμένη. 1465 B 

148a. Πελλάνᾳ: ὅτι χλαῖνα ἦν τὸ ἔπαϑλον ἐν Πελ- A 
Mim, εἴρηται. πεποίηται δὲ ταῦτα v παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (E 5629)" 

δ ἀλεξάνεμον μάλα πυκνήν. Ὁ. ἤγετο δὲ ὃ ἀγὼν ἐν Πελλήνῃ 
τῆς ᾿Δχαΐας τὰ ϑεοξένια ἐν χειμῶνι" διὸ καὶ χλαμὺς ἐδίδοτο. 

1480. σύνδικος: σύμψηφος. σύμφωνος. d. τὸν τῶν A 
Ἡρακλείων δὲ ἀγῶνα βούλεται δηλῶσαι. παρὰ γὰρ τῷ κοινῷ 
σήματι ᾿Αμφιτρύωνος καὶ Ἰολάου ἄγεται τὰ Ἡράκλεια. 

10 e. ὁ δὲ νοῦς οὕτως᾽ σύμφωνος δὲ τῶν προειρημένων ἀγώ- 
vov καὶ τὰ Ἰόλεια. — f. ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς 
ἀγῶσι συνδικούντων ἀλλήλοι. σ΄. τύμβον δὲ λέγει τὸ 
κενοτάφιον. 

148}. σύνδικος δ᾽ αὐτῷ Ἰολάου τύμβος: μαρτυρεῖ BCDEQ 
i5 δὲ αὐτοῦ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ ὃ τοῦ Ἰολάου τύμβος ἐν Θήβαις. 

i. ἸΙολάεια γὰρ λέγεται ὃ ἀγὼν ἃ i ἐνίκησεν. k. ἄλλως" DEQ 
Ἰολάου τύμβος: ὃ dv Θήβαις. l τὸν τῶν Ἡρακλείων BCDEQ 
ἀγῶνα ϑέλων δηλῶσαι τύμβον ᾿Ιολάου εἶπε. παρὰ γὰρ τῷ 
κοινῷ σήματι ᾿Δμφιτρύωνος (καὶ Ἰολάου» ὃ τῶν Ἡρακλείων᾽ 

20 ἀγὼν ἐτελεῖτο. 
150a. εἰναλία v Ἐλευσίς: dv '"EAevoivi ἄγεται τὰ A 

Δημήτρια. τοῦτον δὲ πρῶτον ἀγώνων φασὶν εἶναι. μετὰ γὰρ 
τὸ εὑρεϑῆναι τὸν Δημήτριον καρπὸν εὐρωστίας of ἄνθρωποι 

1 Paus.7,27,4 — 22— p. 302,3 EM 743, 26: ἢ ὅτι τετραπο-᾿ 
διστὶ τοπάλαι περιπατοῦντες, μετὰ τὸ εὑρεϑῆναι τὸν “Ζημητρια- 
κὸν καρπὸν ἀνέστησαν, καὶ εὐρωστίας ἐπίδειξιν ποιούμενοι δοό- 
μον ἠγωνίξοντο. διὰ τὴν στάσιν οὖν στάδιον. εἰς τὰ σχόλια 
Πινδάρου. 22 sch. Aristid. p. 105 Fromm. (Aristot. fr. 687) 

1 buc ὈὉΕ0: Ἑρμοῦ Bv  ? λεγομένη Qb — 5 ἀλλεξά- 
veuov | ὁ ft. del. 6 zyAcvig b. 11 ᾿Ιολάξια b — 11.12 τί(οῖς) 
ἀγ(ῶσι) À: τῷ ἀγῶνι b 12 συνδιοικούντων À*^ συνδικούντων 
eb συνδικνούντων AP 14 1l. BEO: σύνδικος C σύνδ. δ᾽ αὖ- 
τῷ D 15 δὲ om. E | τῇ αὐτοῦ ἀνδρ. Bv || τάφος Bv 16 5ᾳ. 
sch. 148i post 1 trp. B || Ιολάια Ehb Ἰόλια ἂν || ὁ om. Ε΄ 
18 ἀγῶνα om. D | γὰρ om. Ü 19 suppl. b ex A (9) 20 ἐτε- 
λεῖτο ΟΌΕΘ: ἐπετεζεῖτο B ὃν ἐνίκησεν v 21 ᾿Ελευσίνη: b 
22 τοῦτο: b πρώτων: b [|φησὶν: b 28 Δημήτρειον: Ὦ. 
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ἐπίδειξιν ἐπιδειξάμενοι τοῦτον ἠγωνέξοντο, καὶ τετραποδιστὶ 
τὸ πάλαι περιπατοῦντες ἀνέστησαν καὶ δρόμον ἠγωνέξοντο᾽ 
ἔνϑεν καὶ στάδιον καλοῦσι δρόμον διὰ τὴν στάσιν. 

BCcDEQ — 150b. ἐναλίέα v Ἐλευσίς: καὶ ἡ Ἐλευσὶς δὲ ἡ πρὸς 
τῇ ϑαλάσσῃ κειμένη ταῖς ἀγλαΐαις αὐτοῦ καὶ νίκαις μαρ- 5 
τυρεῖ. ἄγεται δὲ αὐτόϑι ἀγὼν Κόρης καὶ Δήμητρος, ὃς 
καλεῖται ᾿λευσίνια᾽ οὗ ἔπαϑλον κριϑαί. 

A  150ec. Ἐλευσίς: τὸν τῶν Ἐλευσινίων ἀγῶνα λέγει. 
ἔπαϑλον δὲ κεῖται κρεϑαί᾽ ἄγεται δὲ ἐν ᾿4ϑήναις μετὰ (τὴν 
τῶν Δημητριακῶν καρπῶν συλλογὴν τῇ Δήμητρι εὐχαριστήρια. 10 

A 182a. τὸ δὲ φυᾷ: (105 ϑείᾳ φύσει καὶ μοίρᾳ πρασσό- 
μενον καλόν ἐστιν. Ὁ. ἢ τὸ ἐξ εὐφυΐας. 

BCcDEQ — 152c. τὸ δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν: τὸ δὲ ἐκ φύ- 
σεως προσὸν ἀγαϑὸν καὶ ϑείας μοίρας κράτιστον καὶ ἔξαί- 

BCEQ ρέτον. λείπει δὲ τὸ ἐστίν. ἃ. εἰς ἑαυτὸν δὲ αἰνέττεταε᾽ 15 
ἀεὶ γὰρ ἑαυτὸν λέγει αὐτοδίδακτον. 

^ 153a. πολλοὶ δὲ διδακταῖς: πολλοὶ δὲ ἠϑέλησαν 
κλέος λαβεῖν διδαχϑέντες καὶ μὴ ἐκ φύσεως ἔχοντες τὴν 
ἀρετήν. 

BCDEQ 153b. πολλοὶ δὲ διδακταῖς: πολλοὶ δὲ δόξαν ξαυ- so 
τοῖς ἠϑέλησαν περιποιῆσαε ἀπὸ διδακτῶν ἀρετῶν καὶ ὥρ- 
μησαν καὶ ἔσπευσαν ἐπὶ τοῦτο προελϑεῖν. 

A 156a. ἄνεν δὲ ϑεοῦ: ἕκαστον δέ, φησι. πρᾶγμα τὸ 
χωρὶς ϑεοῦ πρασσόμενον σιωπώμενον σοφώτερόν ἐστι πᾶν 
γὰρ τὸ μὴ κατὰ ϑεὸν πρασσόμενον δεῖ σιγᾶν καὶ μηδενὸς ss 
λόγου ἀξιοῦν. Ὁ. οἷον σοφώτερόν ἐστι σιγᾶν ἐκεῖνα τὰ 
πράγματα τὰ μὴ μετειληχότα βουλῆς ἀϑανάτουι 6. οἷον 
μετὰ ϑεοῦ τις παραγενόμενος εἰς τοὺς ἀγῶνας ὡς ὃ Ἐφάρ- 
μοστος, οὗτος καὶ ὑμνεῖσϑαι καὶ λαλεῖσϑαι ἄξιός ἐστιν. 

1 ἐπιδειξάμενοι Α: ποιούμενοι Et. M. Ft. ptc. delend. 
4 1. om. B || εἰναλία v 5 xol ταῖς νίκαις CE 6 ἄγεται 
CDEQ: λέγεται Β || Δημήτερος Br 7 κριϑαί BC(D)O: 9o:- 

E 9 τὴν addidi 10 καρπῶν AP: κακῶν A*^ 11 ed 
τὸ addidi | ϑείαν φύσιν καὶ μοῖραν: ego 18 ἅπαν om. CDE 

14 προσὸν om. D 16 δὲ (alt.) om. Ὁ 17 πολλοὶ (in 1)] 
πολὺ 20]. om. B || φησὶ post δὲ add. Bv 21 περιποιήσασθαι 
0b 22 καὶ ἔσπευσαν om. D καὶ ἔσπ. — προελϑεῖν om. C || 
προελϑεῖν B: om. DEO 
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156d. ἄνευ δὲ ϑεοῦ σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον: BCDEQ 
τὸ ἄνευ ϑεοῦ γινόμενον οὐ σκαιότερόν, φησιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ἐναντίων βέλτιον, σιωπώμενον. 6. οἷον μετὰ ϑεοῦ τις 
παραγενόμενος εἰς τοὺς ἀγῶνας, οἷος ὁ Ἑφάρμοστος, ὑμνεί- 

5 σϑω᾽ ὁ δὲ παρὰ ϑεόν τι πράσσων, ὡς αὐτόϑεν μηδὲ νικᾶν BCEQ 
μέλλων, εὐλόγως ἂν καὶ οὐ σκαιῶς σιωπῷτος f. ἢ οὕτως" BDEQ " 
ἕκαστον δέ, φησι. πρᾶγμα τὸ ϑεοῦ χωρὶς πραττόμενον οὐ 
σκαιότερόν ἐστι σιωπώμενον. οἷον σοφώτερόν ἐστι" τὸ γὰρ 
μὴ κατὰ ϑεὸν πρασσόμενον δεῖ σιγᾶν. ρ΄. ἀντὶ τοῦ καλόν 

10 ἔστε παρὰ βούλησιν ϑεοῦ τινα νικήσαντα μὴ ὑμνεῖσϑαι. 
h. ἄλλως᾽ ἀπὸ κοινοῦ τὸ κλέος. iv T τὸ δὲ ἄνευ ϑεοῦ BCEQ 

καὶ χωρὶς φύσεως ϑείας προσγινόμενον κλέος, τοῦτο σεσιγη- 
μένον καὶ μὴ ϑρυλλούμενον οὐκ ἔστι σκαιότερον οὐδὲ μέμ- 
ψεῶς ἄξιον᾽ ὡς τοῦ ἐναντίου μέμψιν ἔχοντος, τοῦ μὴ ἐπαι- 

15 νεῖν τοὺς φύσει ἀγαθούς ὅπερ ἑαυτὸν λέγει ποιεῖν. 
i δύναται δὲ καὶ οὕτω νοεῖσϑαι᾽ ἕκαστον δὲ πρᾶγμα, ὃ μὴ 
κατὰ φύσιν ἐστὶ, τοῦτο σεσιωπημένον οὐκ ἔστι σκαιόν᾽ ἐὰν 
γὰρ νόϑον ὃν ἐμφανίζηται, τότε τὴν ἀδοξίαν προστρίβεται. 

k. ἄλλως πᾶν δὲ πρᾶγμα παρὰ φύσιν γινόμενον οὐχ BEQ 
20 οὕτως ἐστὶ σιγηϑὲν ἀηδὲς ὡς φαινόμενον" φανὲν γὰρ πλέον 

ἐρυϑριάσει καὶ ὑβρισϑήσεται. 1. ϑεὸν δὲ τὴν φύσιν φησίν. BCEQ 
158a. [ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν 6001 ἕως τοῦ μελέτα: BCDEQ 

διατί δὲ οὐκ ἔστε σκαιὸν τὸ μὴ ϑαυμάζξειν τοὺς ἄνευ ϑεοῦ 

11. B: &vev δὲ ϑεοῦ CD. ἄνευ δὲ 9. σεσιγαμένον EQ [| σε- 
σιγημένον B — 2 ἄνευ) ἄνευ δὲ Ob ἢ φησιν om. CD 4 παρα- 
γινόμενος EQ || τοὺς ἀγῶνας ὈΕΘ (et A 302,28): τὸν ἀγῶνα 
BCv || ὁ om. CDEO (non A) 6 περὶ ϑεῶν CE | αὐτόϑι E 
6 ἢ οὕτως BE: om. D ἄλλως Q0 7 φησι om. DO || χωρὶς 9:09 
DQ (et A 302,24 8 σιγώμενον EQ 10 τινὰ ante παρὰ 
trp. Bv || ὑμνεῖν Beck 11 κλέος] κλέος Aewríov v 12 ϑείας 
φύσεως CGÜb 18 σκχαιότερον ἢν: σκαιότητος ΒΕ σκαιότατον 
C 14 τοῦ μὴ ΒΟθ: τὸ μὴ E τοῦ Beck (tacite) 16 καὶ 
om. E 18 à» om. B | ἐμφανέξεται EQ? 19—21 sch. 156 
] ante k hab. EQ 19 ἀλλως EQ: τουτέστι Bv || δὲ om. Bv 
20 ἀηδὲς] «6076 E | πλεῖον Bv 21 post ὕβρ. add. φησιν E, 
φασιν Q0. || τὸν φύσ(ει) E ]| φησίν BC: φασίν EQ λέγειν 22 1. eic 
B: σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον EQ) σεσιγαμένον CD. Seclusi 
28 dà om. EQ || σχαιότερον COv || τὸ μὴ ϑαυμ. om. D || μὴ om. 
Qv (corr. b); τὸ ἀτιμάζειν c). Lehre p. 81 
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μοίρας τε πράσσοντας. ἑαυτοῖς δὲ ἐπιτρέποντας:; ὅτι εἰσὶν 
αἱρετώτεραι καὶ προτιμότεραί τινες ἐπιτηδεύσεις ἐπιτηδεύ- 

BCEQ σεων᾽ | οἷον αἵ προσφυεῖς ἑκάστῳ καὶ οὐκ ἐναντιούμεναι 
κατὰ γένεσιν καὶ φύσιν. . 

ABCDEQ 158b. ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ ἕως μελέτα: δεῖ 5 
: ἕκαστον τὴν δεδομένην αὐτῷ ὁδὸν ἐκ ϑεῶν, ταύτην ἰέναι 
ACEQ καὶ μὴ παραβιάξεσθαε. c. Ὅμηρος (Ν 1780): 

ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε ϑεὸς πολεμήια ἔργα, 
ἄλλῳ ὃ δ᾽ ἐν στήϑεσσι τιϑεῖ νόον. 

BEQ (d. dosis ON δὲ ἀμείνονες. περασιμώτεραι. ἀνυσιμώ- 19 
ABCEQ τερα. 6. περαΐίτεραι: εὐοδώτεραι. δι᾽ ὧν τις δύναται 

περαιῶσαί τι. ἔ. οἷον εἰ μὴ πέφυκας πρὸς τὸ παγκράτιον, 
A πάλην ἄσπει, ἢ ἄλλο τι πρὸς ὃ εὐφυῶς ἔχεις. | οὐ γὰρ δεῖ 

DEQ σε évl προσέχειν" ἡ γὰρ ἐπιμέλεια ἡμᾶς ϑρέψει. — g. ὁ γὰρ 
ἑλόμενός τι ὥστε τηρῆσαι πάντων, ἐκεῖ εὐκλεὴς ἔσται. 15 

B — 159. ὁδοὶ περαίτεραι: πρακτικώτεραι, ἀνυστικώτεραι. 
BEQ — 160a. μία δ᾽ οὐχ ἅπαντας ἄμμε ϑρέψει: οὐ γὰρ 

ἡ μία μελέτη καὶ τὸ ἕν ἐπιτήδευμα πάντας ἡμᾶς δύναται 
τρέφειν. — b. μελέτη δὲ ἄσκησις. ἐπιτήδευμα. 16598 

A 1618. αἰπειναί: δυσέφικτοι. 40 
ABCDEQ 161b. σοφέαει μὲν αἰπειναί: τουτέστιν ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 

καὶ προβάσεως κεῖνται αἵ σοφίαι, ὥστε εἶναι τὴν ἐπ᾽ αὐτὰς 

1 τι πράσσ. μοίρας D || ἐπιφέροντας s. ἐπιπρέποντας cj. Beck 
5 sqq. sch. 168 e. f. b. c A — 5 1L. EQ: ἐντὶ γὰρ ἄλλαι C. ἐντὶ 

. &. ὁδῶν D ἢ οὕτως À om. B (cfr. 808, 22) | der ADEQ δεῖ δὲ 
BCv 6 ἔχαστον AB: ἕκαστος DEG ἑκάστῳ C | δεδομένην BC: 
δεομένην À διδομένην DEO || «óvó om. A | ix ϑεῶν ὁδὸν V 
7 παροδευάξεσϑαι 9 om. A [10 περαίτεραι Scripsi: Ére- 
ox. B «i EQ || περασιμώτεραι ego: παρασιμώτεραι E. παρασημό- 
τεραι Βᾶθν᾽ν 10.11 ἀνυσιμώτεραι G: om. BEQOv 11 περαί- 
τεραι om. V ἢ εὐοδώτεραι δι᾽ ὧν Α: εὐοδ. εἶσιν ὁδοὶ δι᾽ ὧν B 
ἄλλως δ᾽ ὁδοὺς ἐὠν E εἰσιν ἄλλας ὁδοὺς ἰὼν ἄλλως C 18 τι 
om. V || οἷον Α: ὅ ἐστινν I πρὸς τ om. A 18 ἄσκει om. A| 
πρὸς — ἔχεις V: πρὸς ὅ τι ἂν ἔχῃς 16 ὥστε DE: ὥς τι Ob 

11 ἄμμε phat ἁμέρα Fs B om. EQ 18 καὶ E: 
φησὶ καὶ Βν οὐδ 19 ἄσκησίς ἐστι καὶ ἐπ. Bv 21 l. om. 
A || ὕψους γ 22 sq. κειμένη ἡ σοφία δυσχερῆ ἔχει τὴν ὁδόν, 
om. ἐπ᾽ αὐτὰς, D 99 αὐτὰς Α: αὐταῖς V 



Olymp. IX 158—165 305 

ὁδὸν δυσχερῆ, 6. ἢ οὕτως ὑψηλόν ἐστι xol iv μετεώρῳ BCDEQ 
κείμενον τὸ ἀρετὴν ἔχειν. ὡς ᾿Ησίοδος (Op. 289)" 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν. 
d. ἢ οὕτως af μὲν σοφίαι ὑψηλαί εἶσιν καὶ πόρρω καὶ Β 

5 ϑυσχερεῖς. 16588Β 
162a. προσφέρων ἄεϑλον: προσφέρων τῇ σοφίᾳ τὸν A 

ἄϑλον. Ὁ. ἢ πρὸς τοῦτον φέρων τὸν &O9lov, αὐτὴν τὴν 
σοφίαν. τὸν ὕμνον δὲ λέγει, ἔπαϑλον τοῦ νικηφόρου. 

1620. τοῦτο δὲ προσφέρων: τὸ τῆς ἐμῆς σοφίας B 
10 ἐπιτήδευμα. 1618 

162 ἃ. τοῦτο δὲ προσφέρων ἄεϑλον: ἑαυτῷ ὁ Πίν- B(C)DEQ 
δαρος παρακελεύεται καί φησιν᾽ ὅμως δὲ τοῦτο (r0) ἀπὸ 
τῆς σοφίας ἄϑλον προσφέρων καὶ ἐκπληρῶν, τὸν ὕμνον, 
μέγα καὶ ὑπερφυὲς ἀνμβόησον μετὰ εὐθαρσίας᾽ τί δὲ ἀνα- 

15 βόησον; τοῦτον δαιμονίᾳ (λείπει μοίρᾳ) γεγενῆσϑαι δυνατὸν 
ἔν ταῖς χερσὶ καὶ παντὶ τῷ σώματι ἐπιδέξιον κατὰ πᾶν 
μέλος" ἵνα κοῦφος f καὶ εὔστροφος xol ὁ λεγόμενος ὑγρὸς 
παλαιστής᾽ ὃς καὶ τῷ βλέμματι ἀλκὴν καὶ δύναμιν ἐμφαίνει. 

163a. ὄρϑιον ὥρουσαι: ὀξὺ καὶ μέγα. Ὅμηρος B 
20 (4 11)" ὄρϑι᾽, ᾿4χαιοῖσιν δὲ μέγα σϑένος. Ὁ. λέγει δὲ 

πρὸς τὸν χορὸν περὶ τοῦ νενικηκότος" βόησον ἀνατεταμένον 
ϑαρσῶν ὅτι ϑείᾳ μοίρᾳ ἐγένετο πρὸς ἄϑλησιν οὗτος ὃ ἀνήρ. 

ὁ. ἢ πρὸς ἑαυτὸν λέγει ὅτι ὥρμησα ὀξέως. 
108 ἃ. ϑαρσέων: ϑαρρῶν φώνησον ἀνατεινάμενος. ὦ A 

45 ϑυμὲ, ὅτι ϑείᾳ μοίρᾳ ἐγένετο πρὸς ἄϑλησιν οὗτος ὁ ἀνήρ. 
περὶ δὲ τοῦ νενικηκότος ὃ λόγος. 

164. δαιμονίᾳ γεγάμεν: ἀντὶ τοῦ ϑείᾳ μοίρᾳ γε- A 
γονέναι. 

165a. δεξεόγυιον: τὸν Ἐφάρμοστον λέγει᾽ μετὰ γὰρ σῶμα A 

2 κείμενον om. E | ἔχειν BCEQ: ἔχον Dv 6 προφέρων À 
utrobique 12 τὸ addidi 14 μετὰ — ἀναβόησον om. Bv 
μετὰ só9. om. D 16 τοῦτο EQ λείπει om. Bv ἢ} γενέσϑαι Bv 

γενηθῆναι C 16 ἐν DEO: om. Bv|| ἐπιὃ. κατὰ (xol κατὰ E) 
x. μέλος CDEQ: δεξιόνΒν 11) xoà BDQ:: ἢ E || καὶ — ὑγρὸς 
om.Bv 28 ὕρμησον cj. ἢ ὕρμησαι cj. Schroeder (cl. ὄρουσαι 
A in textu) 926 ϑεῖα μοῖρα ἐγένοντο: ἢ 2429 μετὰ γὰρ σῶμα A 
prave: κατὰ γὰρ τὸ σῶμα b μέγα γὰρ σῶμα Schroeder 

SonHoL. τα PIXDARUM ed. Drachmann. 20 
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ἔχει καὶ ὑγιῆ τὰ μέλης — b. ἐπιδέξιον κατὰ πᾶν μέλος xol 
βλέποντα ἀνδρικῶς. 

BEQ — 165oc. ὁρῶντ᾽ ἀλκάν: βλέποντα ἀνδρικῶς. 
A 166a. Αἰάντειον: τὸ ξξῆς᾽ Αἰάντειον βωμὸν ἔστεφε 
νικῶν ἐν δαιτὶ, τουτέστιν ἐν τῷ ἀγῶνι, τοῦ Ὀιλέως παιδός 5 
ἀπὸ δὲ τοῦ i τὸ ὄνομα slmev: ὡς καὶ τὰ ἐν Ὀποῦντι Αἰἱάν- 
τειὰ νενικηκότος καὶ ἐστεφανωκότος τὸν Αἴαντος βωμόν. 
ἄγεται δὲ ταῦτα τῷ “οκρῷ iov: iv Ὀποῦντι. 

CDEQ 166 b. “ἰάντειόν v ἐν δαιτί: và Αἰάντεια ἐν Ὀποῦντι 
ἄγεται᾽ ἃ νικήσας ἐστεφάνωσε τὸν Αἰάντειον βωμὸν ἐν πα- 10 
νηγύρει. 

BCDEQ 167. ἐν δαιτὶ Ἰλιάδα: ὅστις ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ τοῦ 
Δζΐαντος τοῦ ᾿ὈΟιλέως παιδὸς πανηγύρει καὶ ἐν τῷ ἐπω- 
νύμῳ αὐτοῦ ἀγῶνι νικήσας ϑυσίαις καὶ στέμμασι τὸν 

B Δίάντειον βωμὸν ἐκόσμησεν. | Ἰλιάδα τοῦ Ὀιλέως παιδὸς, 
BCEQ τοῦ Αἴαντος τοῦ Μοκροῦ. | ἄνευ δὲ τοῦ ὃ εἴρηκε τὸν 

Ὀιλιάδην Ἰλιάδην εἰπών, ὥς πού φησι καὶ Ἡσίοδος (cfr. 
fr. 142). 

DPQ τέλος "Egaouóorov. 

red 5 

Scholia in Olympioniearum earmen X. 

ABCDEQ ᾿4γησιδάμῳ “οκρῷ Ἐπιξεφυρίῳ παιδὶ πύκτῃ. inscr. B — 30 
BDEQ Τοῦ «τ εἴδους ἡ στροφὴ xol ἀντίστροφος κώλων η΄. 

τὸ α΄ ᾿Δσκληπιάδειον ἀντισπαστικὸν ἀκατάληκτον, τοῦ α΄ 
ἀντισπάστου ἀπὸ διβραχέος ἀρξαμένου. τὸ β΄ χοριαμβικὸν 

2 ἀνδρικῶς ÀP*: δωρικῶς A** 8 ἀνδρικῶς EQ: ἀνδρεῖον 
Bv ἀνδρείαν Beck δ Ὀιλέως b: ᾿ἸΙολέου 19 l E: Ἰλιάδα 
00 (Ιλιάδας᾽ QP*) ᾿Ιλιάδος Ὁ Aiavesióv ve B 13 ᾿Ιλέως D | 
zevqy. καὶ ἐν om. D 16 ἐκόσμησεν DEO: κατεκόσμησε Bv, 
add. τὰ Αἰάντεια δὲ ἐν Ὀποῦντι ἄγεται (ex 166b) 16 τὸν -- 
1171 εἰπών scripsi: τὸν Ὀιλιάδ(ην) ᾿Ιλιάδων εἰπών Ὁ τὸν (τὴν E) 
Ὀιλιάδην εἰπών EQ τὸν ᾿Ιλιάδα Bv 17 ὡς — Ἡσίοδος om. B| 
Ἡσίοδος ΟἘθ: Ὅμηρος E 20 παιδὶ om. Α παιδὲ πύκτῃ om. 
ἼΕ 28 διβραχέος BO: βραχέος D βραχείας E 
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τρέμετρον βραχυκατάληκτον ἀρξάμενον ἀπὸ ἐαμβικῆς καὶ 
ied εἰς ἴαμβον. τὸ γ΄ " lenfxiv δίμετρον ὑπερκατάληκ- 
τον Ó τρίτος δάκτυλος πανταχοῦ. τὸ Ó τροχαϊκὸν Ói- 
μετρον ἀκατάληκτον διῃρημένου τοῦ α΄ ποδός. τὸ ε΄ δακτυ- 

5 λικὸν πενθημιμερὲς, 5j προσοδιαχὸν δέμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ ς΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον βραχυκατάληκτον. ὅ ἐστι 

Φερεκράτειον παρὰ συλλαβήν. τὸ ξ ἐπιωνικὸν τρίμετρον 
καταληκτικόν. ἡ α΄ συξυγία ἑωνική᾽ ἡ β΄ ἰαμβική᾽ εἶτα 
τροχαῖος, οἰκεῖος οἰκεῖος rij ἰωνικῇ, (xal) συλλαβής τὸ η΄ Γλυ- 

10 κώνειον" a: ἔλυσεν ἐν τῷ πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, ἐννεα- 
σύ 

4 δὲ ἐπῳδὸς κώλων ϑ΄. τὸ α΄ χοριαμβικὸν τρέμετρον 
βραχυκατάληκτον, οὗ ἡ πρώτη Ἀπ τρι ἐαμβική ἐστι τοῦ 
δευτέρου ποδὸς ἀναλυομένου᾽ εἶτα χορίαμβος" εἶτα ποὺς 

15 ἁπλοῦς. τὸ β΄ προσοδιακὸν τρέμετρον ἀκατάληκτον᾽ α΄ τρο- 
χαῖος τοῦ α΄ ποδὸς λελυμένου" εἶτα imvixóc ἀπὸ μείζονος" 
εἶτα χορίαμβος. τὸ y' ἰαμβικὸν τρέμετρον βραχυκατάληκτον 
λελυμένον. τὸ δ΄ ἐπιωνικὸν τρέμετρον ἀκατάληκτον ἀπὸ 
ἐαμβικῆς συξυγίας λελυμένης. τὸ ε΄ ἑωνικὸν τετράμετρον 

20 καταληκτικὸν. τοῦ γ΄ παίωνος ἀντὶ τοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος κει- 
μένου, (εἶτα β' ἰωνικῶν) καὶ τροχαίου καὶ συλλαβῆς. 

1 ὁ DO ἢ ἱκῆς Y: ἰαμβικοῦ BDEQO ἰαμβικῆς συζυ- 
γίας Be" 2 alo» D j ἰαμβικὸν δίμετρον DEO: τρίμετρον 
ἰαμβικὸν Βν 8 ὁ — πανταχοῦ om. ἢ 4 αἢ πρώτου καὶ 
τρίτου Pauw (cfr. Tz) 4.6 ϑακτυλικὸν) καταληκτικὸν v, add. 
(post xes9nu.) ἢ ἀναπαιστικὸν δίμετρον βραχυκαταληκτον. Verba 
δακτυῖ. πενϑημ. ad col. s' pertinere susp. Pauw 5 προσο- 
δικὸν BE (passim) 6 βραχυκατάληχτον v: βραχὺ 8. cvtoylo] 
συλλαβὴ B! 9 x&i συλλα bj marg. Brub.: συλλαβῇ 10 κ[τ]εα- 
τον B xto» E lac. Q | rina. E 12 ἑπωδ(ὸς) B ἐπωδὴ 
DO 14 δ ευτέρου] Β α΄Ε 1ὅ α΄“--- 16 τοῦ om. Ὁ 15.16 τρο- 
χαίουΈ 16 πρώτου D [α΄}] B ἑνὸς Q(Tz): 8 Εν || εἶτα] εἰς τὸ 
E ἢ ἑωνικὸς Tricl., Pauw: iosixóv ΒΌΕ ἰωνικοῦ ὃν 17 εἶτα ο- 
ρέίαμβος post col. sq. trp. E || χορίαμβος Tricl., Pauw: χοριάμβου 
(etiam E) ἢ ἰωνικὸν B 19 συξυγίας] συλλαβῆς 0| λελυμένον V5 
ἀρξάμενον, “λελυμένου τοῦ δευτέρου ποδός 6j. Beck || τετράμετρον 
DO Tz.v: δίμετρον B τρίμετρον E 20 παίωνος D? Pauw: παί- 
ονος BEQOv || ἀντὶ τοῦ B: ἀντὶ DEO 21 ΘΝ cl. Tricl. 
(εἶτα ἰωνικῶν) ἢ καὶ (pr.) om. θ ἢ καὶ (alt.) om. 

PU 
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τὸ ς΄ ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληχτον,. οὗ ἀπόδοσις" 
ὁ γὰρ & πούς ἐστε. ... τὸ ζ΄ προσοδιακὸν τρέμετρον βραχυ- 
κατάληκτον ἐξ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείζονος (xal χοριάμβου» 
καὶ ποδὸς ἡμίσεος. τὸ η΄ ἰαμβικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον᾽ 
ὁ β΄ ποὺς ἀνάπαιστος᾽ ὁ Ó τρίβραχυς. τὸ ϑ΄ ἰωνικὸν 
δίμετρον καταληκχτικὸν ἀπὸ τροχαϊκῆς [συζυγίας]. 10.80Ὲ0 

A — Inscr. 8. ᾿'4γησιδάμῳ: οὗτος ἐνίκησεν ἕκτην καὶ ἐβ- 
δομηκοστὴν Ὀλυμπιάδα. 

B ἴμηβοσ. ἢ. Ἔϑνη 4oxoGv εἶσι volo: ᾿Επιζεφύριοι πρὸς 
᾿παλέα᾽ Ὀζόλαι πρὸς τῇ Αἰτωλίᾳ' Ἐπικνημίδιοι πρὸς τῇ 

BDEQ Εὐβοίᾳ. oc. ἐνίκησε δὲ οὗτος ἑβδομηκοστὴν τετάρτην Ὀλυμ- 
πιάδα. metr. B 160 Ὲ0 

A 1a. Τὸν Ὀλυμπιονίκαν: ὁ λόγος πρὸς τὰς Μούσας, 
ἢ πρὸς τοὺς τοῦ 70900. 

ABCDEQ 1b. Τὸν Ὀλυμπιονίέκαν ἀνάγνωτέ μοι: ἔοικεν ὃ 
Πίνδαρος ἐκ πολλοῦ συνθέμενος γράφειν τὸν ἐπίνικον ὀλι- 
γωρῆσαι τῆς γραφῆς, αὖϑις δὲ ἀποδιδοὺς αὐτῷ σὺν τόκῳ 
ὥσπέρ τι χρέος παλαιὸν διαλύεσθαι προσϑεὶς ἕτερόν τι 
ὠδάριον τὸ ἕξῆς. 

AB(ODEQ 1c. ἀνάγνωτέ μοι: ἀντὶ τοῦ ἀναγνωρίσατέ μοι. 
d. ἀναμνήσατέ με, ὦ Μοῦσαι, ἐν ᾧ χωρίῳ τῆς φρενός μου 

9 sch. À B 52* 

1 οὗ —2 ἐστι... B (1—9 litt. evan., supremae duae ft. τι; 
cfr. Tz. τρέβραχυς γὰρ ὁ πέμπτος, ὁ τέταρτος γὰρ déxvwàog): 
om. DQü ἐξ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείξ. καὶ ποδὸς Tu. (ex colo sq. 
iter.) E. ἐξ ἰωνικοῦ ν (del. Pauw) 3 suppl. Tricl, Pauw (x«i 
ego addidi) 4 ἡμίσεως DE — 5 ὁ δὲ à EQ || τρίβραχυς B: 
τριβραχέος ΠΕΡ — 6 συξυγίας BTz.: om. DEQ. Seclusi 
78qq. cfr. pap. Oxyrrh. CCXXII, 1, 16 7.8 ἑβδόμην: b 
11 οὗτος ὁ ̓ Ἀγησίδαμος B 16}. B: τὸν Ὀλ. CDE om. AQ 
16 ἐκ À: πρὸ V || συντεταγμένος À || γράφειν A""CDEQ: γράψαι 
B ! τὸν À: αὐτῷ τὸν (EQ τῷ Δἰνησιδάμῳ τὸν D αὐτῷ B || 
ἐπίνικον AC: ἐπινίχιον ΒΏΕΘ 17 τῆς γραφῆς om. V || ἀπο- 
διδοὺς Α: ἀποδοὺς BCDE ἀποδοῦναι Qv || τόκοις Qv (B legi 
nequit) 18 παλαιὸν om. (b || διαλύσασθαι V. (δανείσασθαι 0) 

19 τὸ ἑξῆς om. V (ὃ τόκον ἐπιγράφει €) 20 ἀνάγνωτε --- 
21 us À: τὸ δὲ ἀνάγνωτέ μοι ϑηλοῖ (δηλοῖ om. D; ἐστιν E. ἐστιν 
ἀντὶ τοῦ δηλοῖ 0) (ἀνα)μνημονεύσατε xol ἀναγνωρίσατε V 
218α. μού ἐστιν ὁ '4y. B. ὁ "Ay. ἐστίν μον DEO 
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᾿4γησίδαμός ἐστιν. e. ὡς προδιατεϑειμένος τὸν ἐπένικον 
νῦν ἀναμνήσεως δεῖν αὐτῷ φησι. καὶ Σοφοκλῆς ἐν Τριπτο- 
λέμῳ (fr. 540): σὲ δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισε τοὺς ἐμοὺς Aó- 
γους. 1hB inscr. DEQ f. ἔστι δὲ τροπικῶς ταῦτα. A 

5 lg. τὸν Ὀλυμπιονίκαν: ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ προοι- BDEQ 
μέου ὁ Πίνδαρος δῆλός ἐστιν ὅτι πρὸ πολλοῦ μὲν ἠξίωτο 
γράψαι, ὑπερθέμενος δὲ νῦν ὡς ἐξ ὑπομνήσεως ἀποδοῦναι 
βούλεται τὸν ὕμνον. 48 

lh. ἀναγνωρίσατέ μοι καὶ εἰς μνήμην τὴν ἐμὴν ἀγά- BDEQ 
10 yere. τὸν Ὀλυμπιονίκην τὸν τοῦ ᾿Αἀρχεστράτου υἱὸν, καὶ 

εἴπατε ἐν ποίῳ μέρει μου τῆς διανοίας κεχάρακται. χρεω- 
στῶν γὰρ αὐτῷ ὕμνον γλυκὺν, ὦ Μοῦσαι, ἐπελαϑόμην μέχρι 
τοῦ παρόντος. 15B 20 

li. τρία μέρη φασὶν εἶναι τῆς φρενὸς, λογιστικὸν, μνημο- 9 
15 νευτικὸν καὶ φανταστικὸν, καὶ τὸ μὲν λογιστικόν ἐστιν ἐν τῷ 

ἐγκεφάλῳ, τὸ δὲ φανταστικὸν ἐν τῷ μετώπῳ, τὸ δὲ μνημονευ- 
τικὸν μέσον τῶν δύο. ἔχουσι δὲ ἀμφότερα, τό τε λογιστικὸν 
καὶ φανταστικὸν, ὥς τι ταμεῖον τὸ μνημονευτικὸν, καὶ ἐναποτι- 
Sic.» ἐν αὐτῷ ἅπερ ἐκεῖνο μὲν φαντάξεται, ἐκεῖνο δὲ, ἤγουν 

40 τὸ λογιστικὸν, λογίζεται. ἐκ δὲ τούτου, ἤγουν τοῦ μνημονευ- 
τικοῦ, ἔχομεν μνημονεύειν ἅπερ ἀνέγνωμεν καὶ ἅπερ ἐθεασά- 
μεϑα. διά τοι τοῦτο καὶ ὁ Πίνδαρος εἶπεν᾽ ἀναγνωρίσατέ μοι, 
ὦ Μοῖσαι, ἐν ποίῳ μέρει τῆς φρενὸς γέγραπται, ἤγουν κεχά- 
ρακται, ὁ παῖς τοῦ 4oysovodrov, ἤγουν ὁ 4γησίϑαμος. 400 

35 28. πόϑι φρενός: iv ποίῳ μέρει τῆς ἐμῆς ψυχῆς EQ 
ἀπόκειτα. — b. διὰ τὸ μῆκος τοῦ χρόνου Ἡ c. γράφεται δὲ 
καὶ ἐγγέγραπται, οἵονεὶ ἐγκεχάρακται. 

1 ὡς προδιατεϑειμένος scripsi: ὥσπερ ὁ ϑιατεϑειμένος Α 
ὡς δὲ προδιαϑέμενος ἤϑη V || ἐπίνικον AC: ἐπινίκιον BDEO 
2 νῦν V: νοῦν À | ἀναμνημονεύσεως E || φησι om. E | καὶ om. B 

2.8 Τριπολέμῳ A*CDEQO — 3 cà δ᾽ ἐν V: οὐδ᾽ αὖ Α ϑὲς 
δ᾽ ἐν Scaliger || post φρενὸς lac. D — 5 1. B: om. D (add. γοῦν 
post ἀπὸ) ἄλλως E ἄλλως" ἀνάγνωτέ μοι (0 || τοῦ DEO: καὶ τοῦ 
Bv 60 Ilom.D 9 l omisi: ὁ δὲ νοῦς B ἀνάγνωτε καὶ D 
ἄλλως" &vdyvové μοι E ἄλλως (— 10.11 ἀγάγετε] poterat facile 
in ἀνάγϑοτε mutari* Beck | 4oywre. DE 11 εἴπετε D || κεχά- 
ρακται DEO: éyx[é]xe[ovoc]? Β 19 αὐτῷ τὸν ὕμνον E || μέχρι] 
γὰρ 14 τρία γὰρ μέρην 18 ὥς τι] ὥστε V 20 ἤγουν 
om.v 28 Μοῦσαιν post 24 &dd. γρεωστῶν γὰρ αὐτῷ ὕμνον 
γλυκὺν, ὦ Μοῦσαι, ἐπελαϑόμη v 388 ψυχῆς E: φρενὸς 
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BcDEQ 48. ὦ Moic, ἀλλὰ σὺ xal ϑυγάτηρ ,4λάϑεια Διός: 
σὺ τοίνυν, ὦ Μοῦσα, καὶ σὺ, τοῦ Διὸς ϑυγάτηρ .4λήϑεια, 
ταῖς ἴσαις καὶ δικαίαις χερσὶν ἀποκωλύσατε καὶ ἀπείρξατε 
ἀπ᾿ ἐμοῦ τὴν ἐπίπληξιν καὶ τὴν ἐπιτίμησιν ἣν ἄν τις εἰς 
ἐμὲ ποιήσαιτο ὡς εἰς τὸν ξένον μου καὶ φίλον ἡμαρτηκότα, 
ὅτε ἐψευσάμην καὶ ἐβράδυνα πληρῶσαι τὸν ὕμνον. 986 110 

BDEQ b. ἀλιτόξενον: διαμαρτάνουσαν εἰς τοὺς ξένους. ὅτι 
ξένου αὐτῷ ὄντος τοῦ ᾿Αρχεστράτου ψευσάμενος ἥλιτεν εἰς 
αὐτόν, ὅ ἐστιν ἡμαρτεν]. 

A. 6a. ᾿Δλάϑεια: τὴν ᾿Δλήϑειαν Διός φησι ϑυγατέρα εἶναι, 
ἐπεὶ τούτῳ πρέπει τὸ ἀληϑεύειν᾽ οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον 
οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ἀτελεύτητον (44 526). Ὁ. ὁ δὲ λόγος" 
ἀλλὰ σὺ, ὦ Μοῦσα. καὶ ᾿Δ4λήϑεια τὴν τῶν ψευδῶν ἐπί- 
πληξιν ἐρύπετε. 

A 8a. ἀλιτόξενον: τὴν τοὺς ξένους βλάπτουσαν. 
b. ὅτε καὶ οὗτος εἰς ᾿Αρχέστρατον ξένον ὄντα ἤλιτεν. 

A 98ἃ. ἐπελθών: ὁ ἐκ πολλοῦ διαστήματος ἐλϑών. 
b. ὁ γὰρ ἐκ πολλοῦ χρόνος παραγενόμενος τὸ ἐμὸν χρέος 
καταισχύνει. 0. πολὺς γὰρ ὃ μεταξὺ χρόνος ἐγένετο καὶ 
ἦλθεν οὐκ ἐγγύϑεν, ἀλλὰ μακρόϑεν, (ἡνίκα) ἀναμνησϑεὶς 
ἐπιτελεῖ τὴν ἐπαγγελίαν. 

BcbEQ 984. ἔκαϑε γὰρ ἐπελϑὼν ὃ μέλλων χρόνος: ὃ προσ- 
δοκώμενος μετὰ τὴν ὑπόσχεσιν ἔσεσϑαι. καϑ᾽ ὃν ἀποδίδωσι 
τὸν ἐπινίκιον. 6. ὁ μελλητικός. f£. ὃ γὰρ ἐκ πολλοῦ διαστή- 
ματος χρόνος παραγενόμενος τὸ ἐμὸν χρέος καταισχυνεῖ" 
οἷον βαϑὺ αὐτὸ καὶ πολὺ ποιήσει χρέος καὶ αὐξηϑησόμενον 

144. Διός om. DEO 8 ὑποκωλ. C!D 4 xcl] αὐτὴν 
καὶ D [ἣν BC: om. DEO b ὡς εἰς B: εἰς C ὡς DEU| us E 

7 ἁλιτόξενον ἢ: τὸ γὰρ ἀλ. DE ἀλιτόξενον οὖν ἐνιπήν φησι 
τὴν Βν 1.8 ὅτι ξένου ΒΕ: ὡς &. D om. ἢ 8 καὶ ante 
ψευσ. add. ἢ 9 9 ó — ἥμαρτεν] om. D ὅτι ἥμαρτον ἢ. Seclusi 

11 ἐπεὶ ego: ἐπὶ 16 βλέπουσαν: b 16 ᾿Δρχεστράτου 
(vióv» b 20 supplevi ex V (311, 6) 21 ἀπαγγελίαν: V 
22 1] ὁ μέλλων χρόνος C(V) 28 μετὰ] ft. κατὰ | ἔσεσθαι 
CDEQ: ἔπεσϑαι Bv | καϑ᾽ ὃν ΟΏΕΘ: καϑότι xoà Bv 24 ὁ 
μελλητικός om. D || sch. 9f ἢ οὕτως praem. B ἄλλως praem. E 

25 post παραγ. sch. 9g inser. Bv || καταισχύνει codd., v 
26 χρέος om. χρέος καὶ om. Q 

0 

25 
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τόποις. 1€ — g. ἔχαϑε γάρ: ἀφ᾽ οὗχερ ὑπεσχόμην, πρὸ: BET 

τοῦτο ἔχκαϑε. “Εῷ0 — h. ὁ γὰρ ἐπιγενόμενος χρόνος μετὰ BGB" 
τὴν ὑπόσχεσιν πολὺς ὧν καταισχύνει τὸ ὄφλημα" διὰ δὲ τοὺ- 
TOU σημαίνει ὅτι πολὺς ὁ διὰ μέσου χρόνος διελήλυθεν- 

s εἰσὲρ ὁ μέλλων χρόνος οὐκ ἐγγύϑεν, ἀλλὰ μακρόϑεν ἐλήβλυ- 
Sew, ἡνίχα μνησθεὶς ἐπιτελεῖ τὴν ἐ (αν. 15Ὲ0 s*C 
L 9 δὲ νοῦς" οὐ γὰρ ὡρισμένως οὐδὲ καϑὼς ὑπεσχόι"ν- 
αἰλὰ πόρρω τῆς προθεσμίας ὁ τότε ὡρισμένος καὶ 
μέλλων [προσδοκώμενος] χρόνος αἰσχύνης ἀξίαν μηνύεε μον 

10 τὴν ὑπόσχεσιν καὶ ὀφειλὴν βραδύνας. s*EQ ς 

10. βαϑὺ χρέος: μέγιστον ὄφλημα τὸν ὕμνον λέγει- ὃ 
] ll. ὅμως δέ γε λῦσαι δυνατός: ὅμως ἠρεϑεσ, : 

τὴν τῶν ϑνητῶν ἐπιμομφὴν δυνατὸς ὁ τόκος ἐστὲ 4 07 

., ihre γὰρ τὴν ἠρεθισμένην ἢ τὴν εὐεπίφορον: ὁ δὲ ὄφεξι Ἂς C τόκον ἃ ἔνεται" ig; ee : μεμπτος γ φιλοχερδεῖς 

13 a. νῦν ψᾶφον: ἀλληγορικῶς ταῦτα λέγει" -«ροσὺ 
αχουστεον δὲ ἔξωϑεν τούτῳ. ἰδίωμα δέ ἐστι πεν δεέκεςι 
οὕτως ἐλλείπειν τὸ ὥς. παραβάλλει δὲ ἀλληγορῶν * €» — "7 

20 ϑαλάσσης ῥεύματι τὴν ξαυτοῦ δύναμιν. ὡς γὰρ vno n 
n dang χυλενδουμένην ἐκβρασσόμενον τὸ κῦμα κατε 9. z3 

αὐτὸν τρόπον, φησὶ. κἀγὼ τὴν ἐπικυλιομένην os 

φερομένην μοι μέμψεν ἐκκλύσω καϑάπερ ψῆφον. b- 

οὖν λέγει τῶν ὕμνων τὸ T7cvtÜua. «- 
35 .18 6. νῦν ψᾶφον ἑξλισσομέναν ὅπα xÜpet -- 

κλύσει ῥέον: ἀλληγορεπῶς ταῦτα λέγει" -ρο06 

scq 

m — € 
. ,} fxa0s ydo E ἄλλεος- ἔκαϑεν γάρ 0: τουτέστιν B .“» - 
ἢ οὕτως praem. B, ἄλλως DE, ἕκαϑεν γὰρ C, ἄλλως" ἔνα « | 
(om. seq. γὰρ) ἢ 4 διελήλ.- 5 μακρόϑεν om. DO. «ὃ - cx Ἔξ [τε2ε1] D (chart. perfor.; cfr. A 310,21): ἐπετέλει B 

7 οὐ] οὐδὲ ἂν B ὡρισμένος EQ 9 προσδοδα eom 
ὁ zo. h || μον om. E 11 λέγει δὲ τὸν 9. C 13 " “πα 
ego: ὅπερ Α om. b 135 ἐπιδιδοὺς τόκον ego: ἐπάδο» A — 

en sup» 
«-- ΠΝ. ἀποδοὺς μετὰ τόκω».. ἣν εξ-πεοδοὺς τόκον Momms 

γίψεται b: γρί(άφετεεε) A- «, ὁπαδῶν) γοάφεται Momms -α “53 
z: el. V 312, 13 4 (s m mE 18 τούτῳ τὸ «xe scrab. vid. 

λαμβάνει: V] éinyooar- A^ 21 κλυζομένην: 
29 ἐπικλύσω: V |] ós961« W:- xvi A 
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δὲ ἔξωϑεν τοιοῦτόν vw ἴδωμεν. ϑεωρήσωμεν μήποτε wÜue 
τὴν ψῆφον δινουμένην ἐπιρρέον κατακλύσῃ. ἃ. τινὲς δὲ 

BCDEQ πρὸς τὸ κατὰ τὸν ὕμνον νοούμενον πνεῦμα. 6. παρα- 
βάλλει δὲ ἀλληγορῶν τῷ τῆς ϑαλάσσης δεύματι τὴν ἑαυτοῦ 
δύναμιν. ὡς γὰρ ψῆφον παρ᾽ αἰγιαλὸν κυλινδουμένην ἐκ- ὁ 
βοασσόμενον τὸ κῦμα κατακλύξει. τὸν αὐτὸν τρόπον. φησὶ, 
κἀγὼ τὴν ἐπικυλιομένην μέμψιν ἐκκλύσω ὡς ψῆφον. 

BCEQ f. ἢ οὕτω᾽ νῦν τὴν τῶν ἀνδρῶν μομφὴν ὥσπερ ψῆφον 
δινουμένην κατακλύσει τὸ τῶν ὕμνων ῥεῦμα ὡς κῦμα. 169 

6Ε0 g. ἄλλως" νῦν ψᾶφον ἑδλισσομέναν: νῦν [ψᾶφον; τὴν 10 
παρὰ τῶν ἀνθρώπων μέμψιν κατακλύσει ὃ ὕμνος ὡς ψῆφον 

BCEQ κῦμα, | ὅταν τὸν κοινὸν λόγον, τουτέστι τὸ ποίημα; πρὸς 
6Ε0 χάριν ἀποτίσωμεν. ^h. προσυπακουστέον δὲ τὸ ὥς, ἕν᾽ y 

ὡς ψῆφον ἑξλισσομένην, οὕτω τὸ wüue κατακλύσει αὐτήν. 
CDEQ i. ἢ οὕτως᾽ ὥσπερ τὸ κῦμα τὴν ψῆφον ἐπιρρέον κατα- 16 

EQ κλύξει, οὕτω καὶ τὸν ἐπίνικον ἀποδώσομεν. Κ. ἢ οὕτως᾽ 
BEQ λείπει τὸ ἴδωμεν ἢ ϑεωρήσωμεν. 1. νῦν σκοπήσωμεν ὅπως 

τὸ ἡμέτερον κῦμα ῥέον, τουτέστιν ἡ ἡμετέρα ποίησις, κατα- 
κλύσει τὴν ἕλισσομένην ψῆφον. τουτέστι τὴν xo9' ἡμῶν 

EQ ἑλισσομένην λοιδορίαν. τὰ. ἄλλως" νῦν οὖν σκοπήσωμεν so 
ὕπως καϑάπερ [λοιδορίαν] ψῆφόν τινα κυλιομένην τὸ τῆς 
ϑαλάσσης κῦμα περικλύζξει καὶ ἵστησιν, οὕτω στήσωμεν τὸν 
παρὰ τῶν πολλῶν ψόγον, καὶ σκοπήσωμεν ὕπως τὸν κοινὸν 
τοῦ παντὸς γένους καὶ πάσης τῆς πόλεως ἕπαινον προσ- 
φιλῶς καὶ κεχαρισμένως ἀποτίσωμεν καὶ ἀποδώσομεν. vh Q 536 

1 τοιοῦτό τι B || εἰ ἴδομεν καὶ ϑεωρ. E 2 τὴν ψῆφον δι- 
νούμενον ΒΕ τ. ψ. δινούμενον καὶ Ὁ δινούμενον τὴν ψυχὴν Q: 
corr. ἢ 8. κατὰ] κατὰ δύναμιν E 4 δὲ] καὶ E 6θ.7 φησὶ 
κἀγὼ Α(811, 22)B: κἀγώ φησι (CDDEO 7 qu ψῆφον ἤγουν 
τὴν μ. D, om. ὡς v. [ϊἐκκλύσω E: ἐκλύσω ΒΟ ἐγκατακλύσω D 
ἐγκλύσω ἃ 8 νῦν BE*Q^ (cfr. ad 16): νῦν ψᾶφον Ε5 νῦν ψῆ- 
φον θ" om. € 9 δινουμένην om. CEO 10 l. om. C 
14 τὸ] καὶ τὸ b. 15 ἢ οὕτως] ἄλλως D 16 ἐφψενίκιον E || post 
ἀποδώσομεν repet. 10 νῦν — 12 κῦμα EQ, praem. ἄλλως, add. 
λείπει γὰρ τὸ ὥς 17 sch. 131 ἄλλως praem. B ᾿ ὕμως E 
18.19 κατακλύσει EG (ει in ras.) 0: -σῃ Βν 19 τὴν (41}.) om. E 

21 λοιδορίαν del. b — 22 περικλύξει 80: ἐπικλύξει E || στήτω 
uiv E 26 καὶ om. E | xe) ἀποδώσομεν om. b 
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185. ἑλισσομέναν: πυλιομένην. 8 
14a. ὅπα κῦμα κατακπλύσει: τινὲς τὸ ὅπα ἀντὶ τοῦ A 

ὥς νῦν παραλαμβάνουσιν. 
14b. ὅπα κῦμα: οὗ μὲν ὅπου. οὗ δὲ ὅπως. Βε 

5 15a. κοενὸν λόγον: ᾿Αρίσταρχος κοινὸν λόγον τὸν ἃ 
ὕμνον. οὗ πολλοὶ ἐπιϑυμοῦσι᾽ πολύκοινος γὰρ καὶ εὐεπέ- 
φορός ἐστιν εἰ: τὸ λέγειν. 

15b. κοινὸν λόγον: ἕτεροε μὲν τὸν περὲ τῶν πολλῶν BCDEQ 
λόγον οὗ δὲ τὸν ὕμνον ἤκουσαν. ἤτοι ὅτι πλείονες αὐτοῦ 

19 μεθέξουσιν [οἱ νεκηφόροι], ἢ ὅτε διὰ πολλῶν ἔσται στομάτων. 
c. ὅπα τε κοινὸν λόγον: ὅπως τὸν ὕμνον ἀποτίσωμεν ABCDEQ 

ὥς τε καὶ κεχαρισμένως τῷ ἐγκωμιαζομένω. i8 
16. φέλαν ἐς χάριν: εἰς χάριν, φησὶ, τοῦ νενικὴ- bEQ** 

κότος" ἵν᾽ ἡ δῆλον ὅτι καϑαρεὶῖ καὶ ἀποτρίψει τὸ ὄφλημα. 
15 39 Q^ 19 Q^ : 

17a. νέμει yàp ἁ τραχεῖα πόλις: ἀντὶ τοῦ εὖνο- A 
μεῖταε᾽ διὸ δεῖ χαρίζεσϑαί μὲ τὸν ὕμνον. — b. $9) νέμει. 
οἱονεὶ νομὴν καὶ λαβὴν δίδωσιν ἡ πόλις πρὸς τὸ ἐγκωμιά- 
ξειν᾽ διό quor μέλει τέ σφισι Καλλιόπα. τουτέσειν ἐν μου- 

30 σικῇ καὶ πολέμω διαφέρουσιν. ὁ. ἢ οὕτως" ἡ ἀτρέκεια 
νέμει τὴν πόλιν τῶν “Μοχρῶν, ἀντὶ τοῦ ἐπαληϑεύει ἡ τῶν 
“οχρῶν πόλιες" διὸ καὶ ἐμοὶ φυλαχτέον ἐστὶ τὴν πρὸς αὖ- 
τοὺς ἀλήϑειαν γράφοντι τὸν ἐπίνικον καὶ ἀποδιδόντι ᾿4γησι- 
δάμῳ. ὁ δὲ Δίδυμός φησιν ἔχειν λόγον καὶ τὴν ἑτέραν 

45 γραφήν᾽ νέμει γὰρ ἃ τραχεῖα πόλις Δοκρῶν. ἐπεὶ περὶ χά- 
οετός ἐστιν ὃ λόγος" ἀπονέμει ἣ τραχεῖα πόλις τὴν χάριν, 

2 ὅπα (o rescr) ἢ κατακλύ(σει) | ὅτα 3 παραλαμβάν(ουσιν) 
4 κῦμα om. ἢ ἢ οἱ μὲν ἀντὶ τοῦ ὅπου, οἱ δὲ ἀντὶ τοῦ Oxos 

λαμβάνουσι C | ὕπως) ὅπερ B*^v 6 οὗ b: οὐ 81. BC: ὅπα 

x. 4. DEO [ xsol ἂν: παρὰ ἢ τῶν om. Ὁ 9 λόγων ei -ον CD 

10 oí νικηφόροε ΟΕ νικηφόροι B. Seclusi 11 l. ego: παγ- 

xouvov δὲ ÀY A om. V πάγκοινον λόγον b] ὅπως ΑΒ: ὅπου gs 

(D? extrit) ὅτι C | &xozícouot A 12 ποοσφιλῶς τε (τε py ) 

καὶ κεχαρισμένως Ἀ(Ο ΕΘ): προσφιλῆ τε καὶ punire πὶ ) [ 

κομιξομένω V 18 φίλαν τίσομεν ἐς χ. ἢ || φησὲ om- 0 , κα 

ϑάρη DEO: ego | ἀποτρίφη D 16 & A»: é A" | x aA 

18 βλάβην: V (314,13) — 18.19 τὸ ἐγχωμιάξειν Ὁ: ὃ et “ὡς 
19 μέλλει | Καλλιόπα (xol χάλκεος Ἄρης) Schroeder 
φέρ(ουσιν) — 24 ἔχει: Ὦ 25 ἐπεὶ b: Ert 
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τουτέστιν οἷδεν ἀντιχαρίξεσθαι ἡ τῶν “Δοκρῶν πόλις πρὸς 
ἐγκώμια᾽ διό ger μέλει vé σφι Καλλιόπα. 

BDEQ — 17d. νέμει γὰρ ἀτρέκεια πόλιν Δοκρῶν: ἀντὶ τοῦ 
BCDEQ νέμεται καὶ ἔστιν ἐν τῇ ἀληϑείᾳ, | τουτέστι xol us" ἕαυ- 
BCEQ τῆς ἔχει τὴν ἀλήϑειαν 1 τῶν “οχρῶν πόλις. | οὐ δεῖ οὖν, 
CEQ φησιν, οὐδ᾽ ἐμὲ ψεύδεσθαι. 18 — e. νέμει γὰρ ἀτρέ- 

κεια πόλιν Λοκρῶν, τουτέστιν ἀληϑεύει ἡ τῶν “οκρῶν 
CDEQ πόλις. | διὸ καὶ ἐμοὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς ἀλήϑειαν φυλακτέον. 

f. ἐπεὶ γὰρ περὶ χάριτός ἐστιν ὁ λόγος. qmolv: moe τε 
κοινὸν λόγον τίσομεν ἐς χάριν᾽ ἀπονέμει γὰρ ἡ τραχεῖα 
πόλις.  g. τινὲς οὕτως᾽ οἷδεν ἀντιχαρέζεσϑαι ἡ τῶν “οκρῶν 

BCDEQ πόλις. 16Q ̂  — h. νέμει γὰρ ἀτρέκεια πόλιν Λοκρῶν: 
ἀντὶ τοῦ ἔχει νομὴν καὶ δίδωσι λαβὰς ἡ πόλις τῶν “Δοκρῶν 

BCEQ πρὸς ἐγκώμια᾽ διὸ ἐπήνεγκε" μέλει τέ σφι Καλλιόπα καὶ χάλ- 
»£06 "Aene. καὶ γὰρ καὶ ἐν τῇ μουσικῇ διαφέρουσι κἀν τοῖς 
κατὰ πόλεμον᾽ διὸ ἀφορμὰς δίδωσι τοῖς βουλομένοις. 1τ88Β 

BCDEQ i τραχεῖα δὲ εἰκότως ἂν λέγοιτο, λοφώδης οὖσα καὶ ἐπι- 
BCEQ ϑαλασσίδιος. | αὐτὸς γάρ φησιν NS 200): of τ᾽ ἀργίλο- 

gov πὰρ Ζεφυρίου κολώναν. καὶ ὃ βούλεται λέγειν, ἔστι 
τοιοῦτον᾽ καίπερ τραχεῖα οὖσα εὐνομεῖται. διὰ τί δέ, φη- 
σὺν ᾿Δριστοτέλης (fr. 548) ἐπειδὴ γὰρ ἐχρῶντο τῷ ϑεῷ πῶς 
ἂν πολλῆς ταραχῆς ἀπαλλαγεῖεν, ἐξέπεσεν αὐτοῖς χρησμὸς 
ἑαυτοῖς νόμους τέϑεσϑαι. ὅτε καί τις ποιμὴν, c ὄνομα 

1 ἐπιχαρίξεσθϑαι: Ὁ 2. ἐγκώμια ego: ἐχδημίαν 3 1l. DE: 
ἄλλως" νέμει γὰρ ἃ ἢἣ otro B, om. ἀντὶ τοῦ 4 τῇ om. E Ι 
νέμεται praem., καὶ om. C 6 οὐδ᾽ ἐμὲ ψεύδεσθαι phus οὐδὲ 
μέμφεσϑαι Β οὐδὲ ψεύδεσϑαι EQ “ψεύδεσθαι ὁ | l E: ἄλλως" 
νέμεται ἀληϑείᾳ € ἄλλως νέμει γάρ Ὁ 9 περὶ À (813, 20): 
πρὸς CDEO (10 ἀπονέμει --- 12 πόλις (75) 10 ἀπονέμει --- 
11 πόλις om. C [10 τραχέα E 11 ἀντὶ τοῦ χαρίζεσθαι CD | 
τῶν om. E 19 l. B: v. y. ἀτρέκειαν πόλις 4. Q0. ἄλλως" νέμει 
— πόλιν E ἄλλως νέμεται Ὁ ἄλλως D, om. 18 ἀντὶ τοῦ 18 ἡ 
σόλις λαβὰς Β 14 μέλλει B || σφισι ἃ 16 καὶ γὰρ καὶ Β: 
καὶ γὰρ CEQ || φέρουσι E 16 διὸ — fov. om. C || διὸ] διὸ 
καὶ Qv 18 of τ᾿ om. Q 18. 19 ἀργίλοφον B»: ἀργεί- 
λοφον CEb ἀργύρεον Q^ 19 πὰρ Ζεφυρίου (ΕΘΗ: πὰρ 
ξεφυρίῳ Bv πανζεφύριον Q, unde πὰρ Ζεφύριον b || xodwns C 
: rd e. B?v 28 τις] εἴ τις E || ᾧ ὄνομα CE(0): ὄνομα 

ἦν Bv 

30 
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Ζάλευκος, πολλοὺς νόμους δυνηϑεὶς εἰσενεγκεῖν τοῖς πολίταις 
δοκίμους, γνωσϑείς τε καὶ ἐρωτηϑεὶς πόϑεν εὕροι. ἔφησεν 
ἐνύπνιον αὐτῷ τὴν ᾿4ϑηνᾶν παρίστασϑαι᾽ διὸ αὐτός τε 
ἠλευϑέρωται καὶ νομοϑέτης κατέστη. ^ k. οὐκ ἀπὸ σκοποῦ BCDEQ 

5 δὲ μουσικοὺς εἶπε τοὺς “οκρούς᾽ “οκριστὶ γάρ τις ἁρμονία 
ἐστὶν, ἣν ἀσκῆσαί φασι Ἐενόκριτον τὸν “οκρόν. iQ 

18a. Ζεφυρίων: τῶν ᾿Ἐπιζεφυρέων. τρισσά εἰσιν (ἐνδ A 
Ἑλλάδι ἔϑνη τῶν “οκρῶν᾽ ᾿Επικνημίδιοι καὶ Ὀζόλαι (xol 
ἘἘπιξεφύριοι) Ἐπικνημίδιοε μὲν οἱ μετὰ τοῦ Ὀιλέως 4Atav- 

10 τὸς εἰς Ἴλιον παραγενόμενοι᾽ οἱ τὸ ὄνομα παρ᾽ οὃς αἱ κνη- 
μῖδες τοῦ Ὀιλέως Αἴαντος ὕπου κεῖνται. Ὀζόλαι δὲ ὑπέρ- 
κεινται καὶ αὐτοὶ ...... ἀπὸ τῶν φυγόντων Κενταύρων 
ἐκλήϑησαν Ὀζόλαι. τρίτον δὲ ᾿Επιξεφύριοι Ἰταλοὶ μίαν πό- 
λιν καὶ οὐκ ἐθϑνηδὸν οἰκοῦντες ἀπὸ δὲ, ἄκρας ὑπερκειμένης 

15 Ἐπιζεφυρίας ἐκλήϑησαν ᾿Ἐπιξεφύριοι᾽ ὧν εἷς ἐστιν ὃ νενι- 
κηκώς. 

18b. μέλει τέ σφι Καλλιόπα: οὐκ ἀπὸ σκοποῦ 
τούτους εἶπε τοὺς “οκροὺς μουσικοὺς. ἀλλ᾽ ὅτι ἔστι τις 
ἁρμονία “Δοκριστὶ προσαγορευομένη. ἣν ξυναρμόσαι φασὶ 

40 Ξενόκριτον τὸν “οκρόν. Καλλίμαχος (fr. 541) ὃς Ἰταλὴν 
ἐφράσατ᾽ ἁρμονίην. 

194. Κυκνέα μάχη: ὅτι τὸν "Agsog Κύκνον “Ἡρακλῆς 
φυγὼν αὖτις ἀνεῖλε, Στησίχορος (fr. 12) ἐν τῷ ἐπιγφαφο- 
μένῳ Κύκνῳ φησίν. διὰ τὸν ᾿4γησίδαμον δὲ εἰκότως ἡ 

» 

» 

* sch. A B 527 

1 δυνηϑείη v || τοῖς πολ. εἰσενεγκεῖν Bv 2 τὲ om. Bv 
ἔφησεν ὅτι E 8 ἐνύπνια E || παραστήσασϑαι Β || τε] τοῦ E 

4 ἠλευϑέρωτο B. Ft. ἠλεδυϑερώϑη 4. ἄπο δὲ cx. D (ἄπο 
et B) 5 λοκρισία: ἢ 6 ἀσκεῖσθαι B || φασι B (cfr. A 19): 
λέγεται ΟΕ] 7’ Zegvolov scripsi: ᾿Επιζεφυρίων || τρισσοὶ: b || 
ἐν add. b 8 4oxoàv ego: οἰκούντων 8.9 suppl. b. 9 '- 
λέως ego cl 11 et 22: ᾿Ιολέου A Ὀιλείου b. 10 sq. οἷς τὸ ὄνομα 
παρ᾽ ὄρους Kvquidog ὕπου κεῖνται b. Pro ὅπου κεῖνται fuit ὑπέρ- 
κεινται; cetera non expedio 11 ᾿Ιολ(έως): ego 12 lac. in- 
dicavi || φυγόντων corruptum; an zv£ouévov? cfr. Strab. IX 427 

14 ἄκρας b: ἀκᾶ Γ΄ 18 τούτους ego: τοῦτο 19 προσαγο- 
ρευόμενον: b | φησὶ: ΒΒ 20 ὅς τ᾽ b ἢ ̓ Ιταλ(ὴν) || ἐφράσσατ᾽: b 
21 ἀρμονίην A*^ 2428. 34 τ(ῷ) ἐπιγρα(φομένῳ) 
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ἱστορία" οὗτος γὰρ καταλύειν ἤδη προῃρημένος ὑπὸ τοῦ 
ἀλείπτου ἀνερρώσθη παραϑήξαντος αὐτόν. 

ΒΟΌΕΟ 190". τράπε δὲ Κυκνέα μάχα: ἐτράπη δὲ καὶ ὑπε- 
χώρησεν ἐν τῇ πρὸς τὸν Κύκνον μάχῃ ὃ μέγιστος Ἡρακλῆς, 
παρορμήσαντος "Agtoc τὸν Κύκνον. ἐμαχέσατο δὲ ἩΗρακλῆς 
ὅτι κακόξενος ἦν Κύκνος καὶ ἐν παρόδῳ τῆς Θεσσαλίας 
οἰκῶν ἀπεκαρατόμει τοὺς παριόντας ναὸν τῷ ᾿4πόλλωνι βου- 
λόμενος ἐκ τῶν κεφαλῶν οἰκοδομῆσαι, καὶ αὐτῷ παριόντε 
ἐπιβουλεῦσαι ἠθέλησε. συστάσης οὖν αὐτοῖς μάχης ἐφυγά- 
δευσεν Ἡρακλῆς, συμβαλλομένου "otoc τῷ παιδὶ Κύκνῳ. 
ἀλλ᾽ ὕστερον Ἡρακλῆς καὶ τοῦτον ἀπέκτεινε. Στησίχορος 

BCEQ (tr. 12) ἐν (τῷ ἐπιγραφομένῳ Κύκνῳ ἰστορε. ^ c. τοι- 
γάρτοι διὰ τὸ καὶ τὸν ᾿Δγησίδαμον ἀπολήγοντα ἤδη ὑπὸ 
Ἰολάου ἀλείπτου ἀμερρῶσϑαι εἰκότως ταῦτα ἐπηγάγετο. 

BDEQ d. ἐχέτω οὖν, φησι, τῷ "Io ᾿4γησίδαμος χάριν, ὡς ᾿Αχιλλεῖ 
Πάτροκλος παρορμήσαντι εἰς τὸν πρὸς τοὺς βαρβάρους πό- 
λεμον. 310 

BEQ 20. [ὑπέρβιον Ἡρακλέα: ὡς Ηρακλέα τραπέντα ἀνέρ- 
ροῶσεν 1) ̓ Αϑηνᾶ, οὕτως καὶ τὸν ᾿4γησίδαμον ὃ ἸἸόλαος. 1860 

21a. Ἰολάῳ φερέτω χάριν: ἐτράπη μὲν ἐν τῇ μάχῃ 
τοῦ Κύκνου ὃ Ἡρακλῆς. ὁ Κύκνος υἱὸς ὧν τοῦ ΄ἄρεος ἐν 
τῇ παρόδῳ τῆς Θεσσαλίας οἰκῶν τοὺς παριόντας ξένους 
ἑκαρατόμει, ἐκ τῶν κεφαλῶν ναὸν τῷ “Ἀπόλλωνι ποιῆσαι 
βουλόμενος. παριόντι τοίνυν τῷ Ἡρακλεῖ ἐπεβούλευσε, καὶ 
συστάσης μάχης ἐτράπη εἰς φυγὴν ὁ Ἡρακλῆς συλλαβομένου 
τοῦ 'ἄρεος ὡς παιδὶ τῷ Κύκνῳ. ἀλλὰ ὕστερον αὐτὸν μόνον 
γενόμενον ἐνίκησεν ὁ Ἡρακλῆς. ἔοικε δὲ ὃ ᾿4γησίδαμος 
ἡττῆσϑαι πρῶτον. εἶτα ὕστερον ὑπὸ Ἰολάου παροξυνϑεὶς 

1 κακὰ λύειν: b ἢ προειρημένος: Β 2 ἀνερώσϑη 4 δὲ ir 
BD: μὲν CEO 4 ἐν om. E 6 Ἄρεως E ||] δὲ om. 
Κύκνος CD || Θεσσαλίας 006: ϑαλασσίας BE 1 oa Tine h 

9 αὐτῆς E 9.10 ἔφυγε δείσας ἢ — 11.12 ἱστορεῖται ταῦτα 
ἐν τῇ Ἡσιόδου ἀσπίδι καὶ Στησιχόρου τῷ ἐπ. K. C || τῷ add. b 
(ex À 316,23) 13 τὸ xol om. E ἀπολείποντα C et e cj. ἢ 
14 Ἰολάου ΘΕΌ: Ἴλα B(Thom.) ἢ ἀνερρῆσϑαι E 1 Ἴλα B?DE 
᾿Ιόλα Q0 18 l. om. B; seclusi | ὡς B: τὸν EQ 19 ᾿Ιόλαος 
Εὔρεν: Ἴλας B Μενέλαος Q** — 20 ᾿Ιολζάάῳ)η 238 'IoA(dov) 
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νενικηκέναι. τῷ ᾿Ιολάῳ, φησὶν οὖν, χάριν ἐχέτω ὁ ᾿.4γησί- 
δαμος ὥσπερ ᾿4χιλλεῖ Πάτροκλος. s4 

21b. Ἰόλᾳ φερέτω χάριν: οὕτω, φησὶ, τῷ ᾿Ιόλᾳ χά- BCEQ 
ρεέν ἐχέτω ὃ ᾿Δγησίδαμος ὁ πύκτης, ὥσπερ Πάτροκλος τῷ 

$ ᾿Αχιλλεῖ. τοῖς γὰρ ὕπλοις ἠρέστευσε τοῖς ἐκείνου. 
22. ὡς ᾿Δχιλεῖ Πάτροκλος: ὃ γὰρ ᾿4χιλλεὺς τοῖς A 

ἰδίοις ὅπλοις κοσμήσας Πάτροκλον καὶ παραϑαρρύνας ἔπεμψεν 
εἰς τὸν πόλεμον. 536 

288. φύντ᾽ ἀρετᾷ: τὸν φύντα πρὸς ἀρετὴν σὺν ϑεοῦ Bc 
10 παλάμῃ παροξύνας τις πρὸς μέγα κλέος ὁρμῆσαι ποιήσειεν. 

b. τὸ δὲ παλάμῃ ἀντὶ τοῦ γνώμῃ καὶ βουλῇ καὶ ἐπινοίᾳ. € 
24. πελώριον: và β' μία ἐστὶ περίοδος ιζ΄ συλλαβῶν. 33 A 
208. ἄπονον δ᾽ ἔλαβον: ὡς μετὰ πόνου αὐτοῦ λα- A 

βόντος τὴν νίκην. οἱ δὲ χωρὶς πόνου νικῶντες ἄδοξοι. 
15 b. ὀλέγοι τινές εἰσιν οὗ χαρὰν ἐκτήσαντο χωρὶς πόνων. 

c. τὸ ὀλίγοι ἀντὶ τοῦ οὐδείς (E 800)" 
ἦ ὀλίγον οἱ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς. 

26d. ἄπονον δ᾽ ἔλαβον χάρμα παῦροί τινες: οὖ- B(CDEO 
τος μὲν οὖν, φησι, μετὰ πόνου ἔλαβε τὴν νίκην ὀλίγοι δέ 

0 εἰσιν oí χωρὶς πόνου νικήσαντες. 6. ἢ οὕτως οὐδένες BCEQ 
χωρὶς πόνου χαράν τινος ἔσχον ἔργου. 1. οὐδένες πρὶν BDEQ 
ἐνεργῆσαι νικῶσί τι. ἡ δὲ νίκη τῷ βίῳ αὐτῶν ἐστι φάος. 

27. βιότῳ φάος: [τὸ φάος] τὸ χάρμα τὸ ἀπὸ τῆς ἃ 
νίκης ἁπάντων τῶν ἔργων τοῦ βίου φάος εἴρηκεν. 

16 sch. ἃ E 800 

1 ᾿Ιολ(άῳ) 2 ἈἈχιλ(εὺφ) Πατρόκλῳ 8 ᾿Ιόλᾳ — 4 πύκτης 
(Ὁ ΕΘ: φερέτω οὖν χάριν, ἤτοι ἐχέτω χάριν τῷ "Ile Ay. πύκτης 
Βν 4 ὡς Bv 6 ἐκείνου (O)EQ: αὐτοῦ Bv || post fin. sch. add. 
ἅμα δὲ καὶ παρώρμησεν αὐτὸν κατὰ τῶν Τρώων Ὁ 6 ᾿Αχιλλεὺς 
᾿ἀχιλεὺς A. ἴ περυιϑαρρύνας 9 l.om., post ἀρετὴν add. φησι 

10 παλάμᾳ Cv | ὁρμήσει C, om. ποιήσειεν || ποιήσειεν ἄν b 
16 ὀλίγον: Ὁ 17 ἢ 181. B: ἔλαβον --- τινες om. Ὁ a. τινὲς 
om. D χ. π. τ. om. E παῦροι om. ἃ 19 πόνους DE 20 οὐ- 
δένες Β(θ): οὐδέ τινες CE 21 sch. 26f 7) praem. B, ἄλλως EQ 
οὐδένες Bü: οὐδὲν δὲ D οὐδέ τινες E || volv] χωρὶς τοῦ! 22 2l 
vwvtg D || ἐνεργῆσαί τι νικῶσι Beck 28 βίω τὸ φ. [] τὸ φάος 
del. Ὁ 24 τῶν om. b || ἔργων scripsi: ἐτῶν À (ἐτεῶν προπάν- 
τῶν scholiastam legisse cj. Bergk, ἐτέων zo. Mommsen ed. min.) 
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A 28a. ἐξ αέρετον: προτρέπουσί μὲ ἀεῖσαι τὸν ἀγῶνα 
τὸν ἐξαίρετον τῶν Ὀλυμπίων. b. δηλονότι δικαίως ἔδεται. 

ΒΌΕΟ 2890. ἀγῶνα δ᾽ ἐξαίρετον ἀεῖσαι: ἐμὲ δὲ παρώρ- 
μησαν αἱ τοῦ Διὸς ϑέμιδες ὑμνῆσαι τοῦτον τὸν ἀγῶνα. 

B(OD(EQ d. ϑέμιδες δὲ Διὸς ὃ κατὰ ϑεσμὸν τῆς πενταετηρίδος 6 
πληρωϑεὶς χρόνος. — e. ἢ οὕτως᾽ ἐμὲ προτρέπουσιν αἵ [Διὸς] 
ϑέμιδες σαι τὸν ἀγῶνα τὸν ἐξαίρετον τοῦ Διὸς τοῦ ἔν 

(C EQ 'Ovvunla. f. ἄλλως" τὸ ἑξῆς ἀγῶνα ϑέμιτες [92] Διὸς 
BCEQ ὦρσαν, ἐπεὶ μετὰ δικαιοσύνης ἀγωνίζονται. g. ἀντὶ τοῦ 

ϑέμιδες. ΖΔωρικὴ δὲ ἡ κλίσις. Ὅμηρος (Ο 817) Θέμιστε 10 
δὲ καλλιπαρήφ. 

A 29a. ὃν ἀρχαίῳ σάματι: τὸ αὐτό ἐστι τό τε μνῆμα 
τὸ τοῦ Πέλοπος καὶ ὃ βωμός. οὐ γὰρ ἕτέρωϑι μὲν ὁ Πέ- 

, λοψ. ἐτέρωϑι δὲ ὁ βωμός. 
BCcDEQ — 29b. ὃν ἀρχαίῳ σάματι πὰρ Πέλοπος βωμῷ: τὸ 16 

μνῆμα τοῦ Πέλοπος τὸ αὐτὸ τῷ βωμῷ. οὐ γὰρ ἑτέρωϑι 
μὲν ὃ Πέλοψ. ἑτέρωϑιε δὲ ὃ βωμὸς, ἀλλ᾽ ἕν καὶ τὸ αὐτὸ 
χωρίον ἐστὶ σῆμα καὶ βωμός. ^c. ἔἐξάρεϑμον δὲ, ἐπεὶ τῶν 
iB. ϑεῶν 35 βωμοὺς κατεσκεύασεν. ἃ. ὕντινα ἀγῶνα πλη- 
σίον τοῦ ἀρχαίου σήματος καὶ τάφου ἕξ βωμῶν ἀριϑμὸν 20 
ἔχοντα [ἕκτον βωμὸν] [δρύσατο καὶ κατεστήσατο ἩΗρακλῆς, 
ἡνίκα τοὺς τοῦ Ποσειδῶνος ἀνεῖλε παῖδας Κτέατον καὶ 
Εὔρυτον, ἵνα δυνηϑῇ τῆς ὑπηρεσίας μισϑὸν κομίσασϑαι 

9 Eust. Il 785,62. Od. 1618,29, al. EM 446, 19 

l EQ: ἀγ. δ᾽ ἐξ. Bom. CD 4 ϑέμιδες --- 6 Διὸς om. E 
b od. δὲ Ρ om. D [[|ϑέμιτες C, om. δὲ 6 Διὸς om. D (B legi 
nequit); geclusi 7 τοῦ ἐν] ft. ᾿δὸν ἐν 8 ἄλλως --- 9 ὠρσαν] 
τοῦτο δ᾽ εἶπε C || ϑέμιτες δὲ Διὸς E. Διὸς δὲ ϑέμιτες ἃ Διὸς 9É- 
μίτες V. Seclusi δὲ 9 8qq. (sch. 28g) ϑέμυτες δὲ ἀντὶ [τοῦ 9ὲέ- 
μιδὲς] φίησι) ... Δωρικὴ δὲ ἡ ...... ὥς ... καὶ Ὅμ. cett. B 
(Leste Mommseno) 10 Θέμιστι E: Θέμιτι ΒΒ] 12 σώματι 

18 γὰρ V: τὸν A || μὲν V: μόνον À 14 ἑτέρωϑι V: παρ᾽ 
ἑτέρωθι A 15 σώματι DES? 077 | πὰρ IT. f. om. CDE 
16 τοῦ om. DE | τῷ αὐτῷ CDEQ* (eliam τῷ μνήματι C) 
17 τὸ om. E || ταὐτὸν CQ' 19 sch. 29d ὁ δὲ νοῦς praem. B, 
ἄλλως CD, ἄλλως. ᾧ σώματι E, ἄλλως σήματι ἢ 0 go àv] 
βωμὸν Cr*D βωμοὺς C^ 21 ἕκτον βωμὸν secl. ἢ | Es coto 
CDE: κατεσκεύασεν BÜüv — 22 ἀνεῖλε) ἔχτεινε ἢ 
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παρὰ τοῦ Jiyfov πλεῖστον ὄντα, xol παρὰ ἄκοντος αὐτὸς 
ἑκών. 8428 

818. βωμῶν ξξάριϑμον: ἐν τοῖς ἐξ βωμοῖς δώδεκα ̂ 

({ϑεοῖς) Ἡρακλῆς ἔϑυεν᾽ περὶ ὧν εἴπαμεν. 15 γὰρ 

5 βωμοὺς ἔκτισεν «Ἡρακλῆς ἡνίκα τοὺς Ποσειδῶνος πεῖν: 
7j ἐφόνευσε Κτέατον xoi Εὔρυτον. «. τῷ γὰρ δοκεῖν 

"Ἄκτορος καὶ Μολιόνης. LUNO ἢ 
32. [ἐκτίσσατ᾽ ἐπεὶ Ποσειδάνιον:) Κτέατος καὶ at 

ρυτος ἀδελφοὶ, τῷ μὲν λόγῳ "Axvogog καὶ Mohóvuüs» Τῇ ἐοτο 
10 ἀληϑείᾳ Ποσειδῶνος καὶ Μολιόνης. οὗτοι συνεστρατεύσοι ρου 

“ὐγεία, καὶ ἐπειδὴ εἰς τὸν μισϑὸν τῆς ἐκχύσεως τῆς 9t Us 
ἠδικεῖτο Ηρακλῆς, ἀποκαϑάρας uiv τὴν κόπρον, ἀποστεῦ iv 
μενος δὲ τοῦ συμφωνηϑέντος μισϑοῦ. τούτους loy o. o- 
Κλεωναῖς τοῦ "4oyovg ὃ Ἡρακλῆς προανεῖλεν. ἵν E 10956 

15 τερος αὐτῷ μονωθεὶς ὃ Αὐγείας γένηται. ἦν δὲ ὃ Μ' 
3 δεκάτη τῶν βοῶν. secE τ1οσε-- ^ 

33. Κτέατον: καὶ γὰρ Κτέατον xol Εὔρυτον τοὺς ο- 
δῶνος παῖδας καὶ Μολιόνης περὶ Κλεωνὰς ivsüge Oct τοῦὺς 
ρευομένους περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἀνεῖλεν. ἀπέκτεινε ó y to? 

?0 ΙΜολιονίδας καὶ Ἡρακλῆς ὅπως εἰσπράξαιτο τοῦ A 

μισϑόν. MITT 

34a. λάτριον: τὸν ἐν τῇ λατρείᾳ γενόμενον. ἐλάτ 

γὰρ τῷ «ΑΑὐγέχ ἐκβαλὼν τὴν ἐν τῇ αὐλῇ κόπρον. σὺν 

84b. ὡς Αὐγέαν λάτριον ἀέκονϑ᾽ ἑκὼν με, Σλεν 
95 ὑπέρβιον πράσσοιτο: τὸ ὥς ἀντὶ τοῦ ἵνα ὁ. ΘΚ “ἔων. 

οὖν τοὺς ΜΜολιονίδας ὃ Ἡρακλῆς ἵν᾽ εἰσπράξηται τὸν “4.992 

3 ἐξάρ. A 8.4 δώδεκα {θεοῖς Ὁ: δέδωχ(εν) A V 
xis) 6 τῷ Α": τὸ A. 81. EQ: ἐπεὶ IT. U pora 125 
ἐκτίσατο ἢ. || IToce(s)iódsiov DE || καὶ γὰρ Kr. EAT € 113. 6 

9 Μολίνης utrob Β 10 οὗτοι Be vi debe M DE : 
ὄνϑου E 12 ἠδικεῖτο B ἠδικοῖτο X: Ln cc Δ «f 

om. E (ra&) || προανεῖλεν DE: &vstAtv ΒΞ en? 14.15 sec 

τερον EQ 15 Αὐγέας B 19 σεερ : : ΓΦ. Ww 
ia vo)? || Αἰγέου 941. EQ: ὡς Ἄγ porre cA ga 

Ay « 0 Il ἄκονϑ᾽ Ε 26 «Αὐγέαν B “4“ὑγέα ὑπ εσίας uc e 

E^ (cfr. ad 320, 5) | post 4óy. add. τὸ» τῆς ""ne 
ἐλλοχήσας γὰρ αὐτοὺς ἀνεῖλεν C 
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BDEQ d. λάτριον δὲ μισϑὸν τὸν ἀντὶ τῆς λατρείας καὶ ὑπη- 
ρεσίας. 865808Ε 

BcDEQ 34e. ὡς “ὑγέαν λάτριον: ἐλάτρευσε γὰρ αὐτῷ ὁ 
Ἡρακλῆς ἐκφορήσας τὴν ἐν τῇ αὐλῇ κόπρον. f. ὑπέρ- 
βιον δὲ τὸν πολύν. 

BDEQ 34g. ὅτι ἐν τῷ πρὸς «Αὐγέαν πολέμῳ ᾿Ηρακλῆς ὑπὸ 
τῶν Μολιονιδῶν ἁλοὺς ἔφυγε, διὸ μηνίσας αὐτοῖς τὸν περὶ 
Κλεωνὰς συνεστήσατο λόχον, φησὶ ΜΨνασέας ὁ Παταρεύς. 
8885 84bCE* 4gEbQb 

B 34}. ὡς 4ὑγέαν: τὸ ὥς ἀντὶ τοῦ Ono. 
A 396a. λόχμαισι δὲ δοκεύσας: ὅτε «ΑΑὐγέα ἐπολέμει 
Ἡρακλῆς διὰ τὸν μισϑὸν τῆς κόπρου, εἶχε πολλοὺς συμ- 
μάχους Τιρυνϑίους, οὃς of ΪΜολιονίδαι ἐφόνευσαν βοηϑοῦντες 
Abyéa. 

B 36b. λόχμαισι: δασέσι τόποις. 43 
BEQ 36 c. λόχμαισε δὲ δοκεύσας: ἐπιτηρήσας γὰρ αὐτοὺς 

ἐν τοῖς συνδένδροις τόποις τῶν Κλεωνῶν ἀνεῖλεν ὃ «Ἡρακλῆς 
BCEQ ἐνεδρεύσας καὶ λοχήσας, | διότι πρῴην ποτὲ τὸ στράτευμα 

αὐτοῦ τὸ ἐκ τῶν ᾿Αργείων ἐν τῇ πόλει τῶν ᾿Ηλείων καϑεζό- 
μενον ἐπολέμησαν αὐτοὶ ὑπερήφανοι τῆς Μολιόνης οὗτοι. 

B()DEQ 37a. ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε: Δωρικῶς᾽ ὑπὸ Κλεωνῶν. 
B b. ὄνομα πόλεως ᾿Αργολικῆς. | c. τινὲς δὲ δῆμον “ακω- 

B(CODEQ vixóv. — d. ἐδάμασε δὲ Εὔρυτον καὶ Κτέατον, ἤτοι ἀςτέκ- 
B τειίνεν αὐτούς. 6. ἐφόδῳ ἀντὶ τοῦ λόχῳ (Hom. 4 151) 

294 sch. BT 4 151 

8 l E: ἄλλως ὡς Ay. A. μισϑόν Ὁ λάτριον C om. B || 4ὐγέα 
EQ 5 τὴν πολλήν E | post f repet. c ΒΕ 6—9 post 39 
repet. BEO 6 ὅτι [B*]E* Q^: ὅτι δὺ ΒΡ ὉΕ᾽ 0" } Αὐγείαν D | 
ὁ He. B^E*Q* 7 δι᾽ οὗ E*Q* || αὐτοῖς] τὸν πόλεμον E^ 
78q. παρὰ Κλέωνα ἐστήσατο τὸν πόλεμον αὐτοῖς Ὁ 11 ὅτι: b 

16 1. om. B | post 1. add. ὁ νοῦς EO 17 ὁ Ἡρακλῆς 
om. 19 ᾿Ηλείων) ᾿Ηρακλείων E 20 ἐπολέμησαν EQ: κατεπολ. 
C om. B || αὐτοὶ --- οὗτοι EQ (Μολίνης E, οὗτος 0): ὑπερήφανοι 
οἱ τῆς M. οὗτοι viol Ὁ αὐτοὶ οἱ ὑπερήφανοι παῖδες τῆς M. Bv. 
Locus corruptus; αὐτοὶ οἱ ὑπ. τῆς M. υἱοί Schroeder 21 Κλε- 
«ví» utrobique E || δάμασε om. B 22 ἔστι δὲ ὄνομα BCv 
28.94 ἤτοι ἀπέκτεινεν B: ἤτοι ἔκτισϑν Ὁ ἀπόκτεινεν E. ἀποκτεί- 
νας θν 24 αὐτούς] αὐτοὺς ἐνέδρᾳ D (cfr. 38b) | ἐφ᾽ ὁδῷ B 

10 

15 
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ἢ ὁδὸν ἐλθέμεν, ἀντὶ τοῦ ἐνέδραν ἐλϑεῖν. — f. ἀπέκτεινε δὲ 
αὐτοὺς | πορευομένους ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμικὸν ἀγῶνα. ss^c B(C)EQ 

g. τὸ δὲ ὅτι πρόσϑε ποτέ τὴν αἰτίαν ἀποδιδοὺς τοῦ B(C)DEQ 
γεγενημένου ὃ Πίνδαρός φησιν. 8050 

5 38a. ἐφ᾽ ὁδῷ: διχῶς, ἐφ᾽ ὁδῷ, ἢ ὑφὲν ἀντὶ τοῦ ἐφό- A 
δω, τῇ ἐνέδρᾳ. 

38b. ἐφόδῳ: ἤτοι ἐνέδρα. stt C 
39a. ὅτι πρόσϑε ποτὲ Τιρύνϑιον: τουτέστιν ὅτι p(c)nEQ 

πολλοὺς συστρατεύσαντας αὐτῷ ἀπέκχτειναν. oí δὲ ἀποϑα- 
10 νόντες ἐν τῇ μάχῃ Τελαμὼν, Χαλκώδων καὶ ᾿ἸΙφικλῆς ὃ 

πρεσβύτατος αὐτοῦ ἀδελφός. Ὁ. Τιρύνϑιον ᾿Δργεῖον᾽ Τίρυνς BEQ 
γὰρ πόλις "Ἄργους. s4sB^EbQh 

40. Τελαμών Χαλκώδων" Ἴφικλος. ἀδελφὸς αὐτοῦ.  — A 
42a. καὶ μὰν ξεναπάτας βασιλεὺς Ἐπειῶν: BCDEQ 

16 ξεναπάτην αὐτόν φησι διὰ τὴν τοῦ μισϑοῦ ἀγνωμοσύνην. 
b. ἀλλὰ μὴν καὶ ὃ περὶ τοὺς φίλους ἀπατηλὸς d ὐγέας, 

ὁ τῶν ᾿Ηλείων βασιλεὺς, ἐθεάσατο οὐ πολὺ ὕστερον τὴν 
ξαυτοῦ πατρίδα εἰς πλῆϑος κακῶν ἐμβαλλομένην τοῦτο μὲν 
πυρὶ, τοῦτο δὲ σιδήρῳ, καὶ εἰς δεῦμα ἄτης ἐγκαϑίσασαν. «66 

30 43a. ξειναπάτας: οὐ μετ᾽ οὐ πολὺ τῆς ἰδίας ἀπάτης A 
καὶ ἀδικίας. — b. ἄλλως᾽ οὐ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον “ὐγείας 
εἶδεν ἁλισκομένην τὴν πατρίδα. 

4δ 8. ὑπὸ στερεῷ πυρί: διὰ τὸ κατασκάπτεσθϑαι τὴν A 
πορϑουμένην πόλιν [καὶ καίεσϑαι]. 

18 Paus. 8,14,9; 15, 5—7 

1 καὶ ὁδὸν v, unde καὶ (Ὅμηρος) ὁδὸν b 2. ἐπὶ] εἰς E || 
᾿Ισϑμιακὸν Qv || post ἀγῶνα add. δάμασ᾽ ἐφ᾽ ὁδῷ ἀντὶ τοῦ ἐνέ- 
ὅρᾳ. ἐνταῦϑα γὰρ ἐδάμασεν αὐτοὺς πορ. εἰς τὸν ᾿Ισϑμιακὸν 
ἀγῶνα 0. Ab origine 37d—f scholium fuit ἐδάμασε δὲ Εὔρ. 
καὶ Kv. πορ. ἐπὶ τὸν 'l. ἀγῶνα; tum glossae varie inrepserunt 

3 ποτέ B: τί ποτ DEO — 5.6 ft. ἐφόδῳ ἀντὶ τοῦ τῇ ἐνέ- 
δρα 7 ἐφ᾽ ὁδῷ 10 post μάχῃ add. εἰσὶν οὗτοι Οἤ “ἢ || ó 
om. DE 11 πρεσβύτατον αὐτοῦ ἀδελφόν Ὁ ἄλλως" Tio. ἀντὶ 
τοῦ 4ργ. BV 11.12 πόλις γὰρ A. T. E. 18 1. καὶ μᾶν praem. 
A|| Τελαμών scripsi ex V: uo» A 14 καὶ μὰν om. DEO || 'Ez. 
om.E 16 “ὑγείας CE 220 οὐ μετ᾿ οὐ A: οὐ usrk b. 21 οὐ 
uer οὐ À: μετ᾽ οὐ b | «Αὐγείας b: ᾿Δρίσταρχος —— 23 l. falsum; 
cfr. 46b 24 καὶ καίεσθαι seclusi 

ScHoL. IN PrxpARUM ed Drachmann. 21 
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BC — 4bb. πλαγαῖς τε σιδήρου: διὰ τὸ κατασκάπτεσθϑαι 
ὑπὸ τῶν σκαφέων. 

A ἀθᾳᾷ. βαϑὺν εἰς ὀχετόν: καϑεζομένην εἰς τὸν βαϑὺν 
ὀχετὸν τῆς ἄτης τῆς ἑαυτοῦ. Ὁ. ἄλλως εἰς βάϑος κακῶν. 

B(OE — 460. βαϑὺν ἐς ὀχετὸν ἄτας: κατὰ περίφρασιν ἄτην. 
Β0εὶ ἃ. εἰς ῥεῦμα ἄτης ἐμπεσοῦσαν. εἰς | e. ἔξοεσαν δὲ, ἐπι- 

καϑημένην. 
BCDEQ, 46 ἐὰν πόλιν: τὴν πόλιν φασὶ καλεῖσϑαι Φύχτεον 

ἀπό τινος Φυκτέως, οὗ μέμνηται καὶ ᾿Ησίοδος (fr. 97) οὕτω" 

τὴν δ᾽ ᾿Δμαρυγκείδης ᾿Ιππόστρατος, ὄξος "άρηος, 
Φυκτέος ἀγλαὸς υἱὸς, ᾿πειῶν ὄρχαμος ἀνδρῶν. 45€ 

A 478. νεῖκος δὲ κρεισσόνων: τῶν κρεισσόνων τὸ 
νεῖκος οὐ ῥάδιόν ἐστιν ἀποϑέσϑαι᾽ ἐπὶ γὰρ τοῖς κρείσσοσι 
κεῖται τὸ ὅταν ϑέλωσι πολεμεῖν. καὶ Ὅμηρος (4 80): 

κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι. 

BCDEQ 470}. νεῖκος δὲ κρεσσόνων: παραφράξει τὸ Ὁμηρι- 
κόν (4 80) 

κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηι. 

ὅ ἐστι τὸ τῶν κρεισσόνων νεῖκος οὐ ῥᾳδιον ἀπο- 
"- ἐπὶ γὰρ τοῖς κρείττοσι κεῖται τὸ ὅτε ϑέλουσι πολε- 

BCDE μεῖν. — d. ἄλλως᾽ ἀδύνατον γάρ ἔστε τῷ ἥττονι τὸ τῶν 
ὑπερεχόντων κράτος ἐκκλῖναι. 

A 48a. κἀκεῖνος ἀβουλίαις: ἀντὶ τοῦ ὕστατος τῆς 
ἁλώσεως ἀπέϑανεν. Ὁ. τουτέστι μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν 
ἀπώλετο διὰ τὴν ξαυτοῦ ἀβουλίαν. 

BCDEQ 480. κἀκεῖνος ἀβουλίαις: ὃ γοῦν Aoyclag διὰ τὴν 
οἰκείαν ἄνοιαν περὶ τὰ τελευταῖα τῆς ἁλώσεως περιτυχὼν 

0 βαϑὺν ἐς om. E 8 l. 0: om. BC τὰν π. E τὰν πό- 
λεις Ὁ || φησι καλ. DEO δὲ καῖ. φασι Β(Ο) | Φύκτεον BC: πύκ- 
τεὸν E φυχτέαν D^ φύχτεαν Q9 — 9 Φυκτέος C 10 vij] 
τὰ E | Δμαραγκ(ε)ίδϑης CE 11 Φυκτέως (Bic; corr. Heinsius) 
— ἀνδρῶν B: Φυκτεὺς ({φ]υκτές » ὄρχαμος ἀνδρῶν CDEO 
19.18 re εἰκὸς A*^ 18 ῥᾳδίως: N — 15 κρεῖσσον 16 περι- 
φράξει Ε 19 οὐ — 21 πολεμεῖν om. D 20 ϑέλωσιν àv C 

26 l. om. BD || 4óyéec Β 27 περιτυχεῖν E 
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τῷ Ἡραχλεῖ οὐκ ἠδυνήθη τὸν μέγιστον καὶ χαλεπώτατον 
ϑάνατον ἐκφυγεῖν. 

61a. ὁ δ᾽ ἄρ᾽ iv Πίσᾳ ἔλσαις ὅλον τε στρατόν: BCDEQ 
iy χωρίῳ EN LAS τῆς Ὀλυμπίας κατὰ τὴν τῶν 

5 γεωγράφων βουλὴν σταδίους τρεῖς. Ὁ. ὁ δὲ νοῦς" ὃ δὲ 
δὴ τοῦ Διὸς ἰσχυρότατος υἱὸς συναγαγὼν καὶ κατασχὼν ἐν 
τῇ Πίσᾳ, ἤτοι vij Ἤλιδι, τὸν ὅλον αὐτοῦ στρατὸν καὶ τὴν 
πᾶσαν λείαν, οὕτω λοιπὸν κατεσκεύαζε τὸ ϑεῖον τοῦ Διὸς 
ἄλσος. 

i19 — 51e. ἔλσας ὕλον στρατόν: ὁ Ηραχλῆς. ἃ. συν- BDEQ 
δήσας. συγκλείσας. κατασχών. καϑιδρύσας. ^ e. τὸν τοῦ 0 
“ἀὐγέου λαόν. 

53a. σταϑμᾶτο: περιεγράφετο. ἐσημειοῦτο. ἐχωρογρά- A 
φει. ἐποίει. 

15 53b. σταϑμᾶτο: κατεμετρεῖτο. περιώριξε. περιεσκέπ- BCDEQ 
τετο. ἢ κατεσκεύαζεν. Ο. ἄλσος δὲ τὸ ἀνιερωμένον τῷ 
ϑεῷ γῆς μέρος, εἰ καὶ ψιλὸν εἴη φυτῶν. 

ὅ8ἃ. ἄλσος: Ó σύμφυτος καὶ ἀνιερωμένος τῷ ϑεῷ A 
τόπος. 

30 δά8. περὶ δὲ πάξαις: περιπήξας δὲ ὃ Ηρακλῆς τὰ A 
ὅπλα κύκλῳ τὸ ἱερὸν κατεβάλλετο. 

ὅ4 Ὁ. περὶ δὲ πάξαις: περιπήξας δέ, φησιν, ὁ ρα- B(C)DEQ 
κλῆς κύκλῳ τὰ ὅπλα ἐσταϑμᾶτο τῷ πατρὶ τῷ μεγίστῳ τὸ 
ἱερὸν, ἀντὶ τοῦ κατεβάλλετο.. 5598 

16 cfr. ad sch. O. 1Π 81 

1 à» (?) δυνήϑη corr. in ivóvv. E 31 om. € | ἔλσαις B: &- 
σας DEO | ὅλον τε στρ. om. ΕΘ 4 ἐν eio] ἐν Κα Δ ἢ ἐν 
χωρίῳ ΟΕ} τῶν om. CDQ 5 γεωγράφου Vrat. | τρεῖς B (v. ̂  
sch. 55b): « (vel τριακοσίους) CDEGO c'h 6 υἱὸς DEO: υἱὸς 
Ἡρακλῆς BCv 8 κατεσκεύαξε τὸ B: παρεσκεύαξε τὸ D κατε- 
σχευάξετο E κατεσκευάζετο τὸ C 101. DEO: ἐν Πίσᾳ ἕλσας 
ΒῚ ὁ *Ho. om. Β 10.11 συνδήσας 60: om. ΒΌΕ — 13 σταϑ- 
p& τε 1 σταϑμᾶτο BC: ov. καὶ Ὁ σταϑμᾷ τὸ (τε τὸ E) ζά- 
θεὸν ἄλσος EQ || κατεμετρεῖτο om. C | e zeQL.eox. om. DEO 

16 7] B: καὶ DE om. ἃ κατεμέτρει € 17 φυτῶν sin ψι- 
λό E 242 περὶ δὲ BD: πατρὶ μεγίστῳ EQ. || πάξας CEO 
24 κατεβάλετο D κατεβάλετε E 

21* 
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A ὅδε. Ἄλτιν: ὃ νοῦς" τὴν μὲν "Aluv καϑιέρωσε τῷ 
ϑεῷ, τὸν δὲ κύκλῳ τόπον συμπόσιον ἐποίησεν. b. οὗ περὶ 
᾿Αριστόδημον καὶ “επτίνην καὶ Διονύσιον γράφουσιν "Ἄλτιν. 
μὴ γὰρ πρέπον ἐστὶ τὴν ἄρτι πεπορϑημένην Ἦλιν ἱερὰν 
γενέσϑαι τῷ Z^ καὶ λόγον ἔχει τὸ τοῦ Διὸς ἱερὸν ἴδρύ- ὁ 
σϑαι ἐν Πίσῃ. οὐ γὰρ ἐν Ἤλιδι οἵ ἐρχόμενοι ἐπὶ τὴν 
πανήγυριν ϑοινῶνται, ἀλλὰ ἐν Πίσῃ. τὸ γὰρ ἐν κύκλῳ 
τοῦ ἱεροῦ καταγωγαῖς διείληπτο. διώκισται δὲ ἡ Πίσα τῆς 
Ὀλυμπίας y σταδίους. "Ἄλτιν οὖν γραπτέον᾽ οὕτως γὰρ τὸν 
περὶ Ὀλυμπίαν τόπον ἐκάλουν. 10 

BCcDEQ — 55c. ᾿Αριστόδημος γράφει ἀντὶ τοῦ Aw "AXwuv' οὕτω 
γὰρ τὸν περὶ Ὀλυμπίαν τόπον καλεῖσθαι, καὶ τὸν Δία ἐξ 

BCEQ ἐπιϑέτου άλτιον. | μὴ γὰρ λόγον ἔχειν τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ πε- 
πορϑημένην Ἦλιν ἱερὰν καὶ καϑαρὰν ποιῆσαι. ἀλλὰ μηδὲ 
ἱερὸν εἶναι Διὸς ἐν Ἤλιδι, ἀλλ᾽ ἐν Πίσῃ. ἀπῳκίσϑαι δὲ 15 
τὴν Πίσαν τῆς Ὀλυμπίας σταδίους ἕξ. “Δίδυμος δὲ κατὰ 
χώραν ἐῶν τὴν γραφὴν τὸν Πίνδαρον τὴν Πίσαν Ἦλιν 
λέγειν φησίν᾽ οἵ γὰρ ̓ Ηλεῖοι ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ποιησάμενοι τοὺς 
Πισαιάτας Ἦλιν τὴν Πίσαν μετωνόμασαν. εἰ οὖν ἡ Πίσα 
μετέβαλε, τί ἂν εἴη ἐμποδὼν γράφειν ζάλιν; καὶ Καλλίμαχος 30 
δὲ τὴν Ἦλιν Διὸς οἰκίον εἶπεν ἀντὶ τοῦ Πίσαν (fr. 198) 

BCDEQ "Hv ἀνάσσεσϑαι Διὸς οἰκίον ἔλλιπε Φυλεῖ" 

BDEQ ἱερὰν δὲ τὴν Ἦλιν ἀντὶ τοῦ Πίσαν. | καὶ τὸν iv Πίσῃ δὲ 
Δία Ἠλεῖον εἶπε Καλλίμαχος (fr. 99)" "ἅλιος ὃ Ζεύς. 588 

9 Paus. V 10, 1 

8 Διόνυσον: b. — 4 ἐστὶ] εἶναι Schroeder 6 Ilíoog etcet. 
A ubique 8 διήλειπτο: b 9 σταδ(ίους) | "4λτι») b: ἄλτιον 

11 ἄλλως praem. B 128 γὰρ om. Q || καλεῖσϑαι om. ἢ 
18 γὰρ B?CE: δὲ Q 1 ἀποικεῖσθαι v 11 ἐῶν BC: ἐὼν E 
ἰὼν Qv || IIwó. — 18 gnow)| Il. τε οὕτως τὴν II. λέγειν E (φη- 
cw om. ei Q) 19 Πισαιάτας Β: Πισιάτας (Ο ΕΘ Πισάτας h 

20 τί εἴη ἂν E || λιν Β: τὴν Ἦλιν Ἶάλιν CEQ | καὶ om. 
EQ 21 τὴν --- Πίσαν CEQ (ἅλιν 0, οἰκίαν E, τὴν Πίσαν C0): 
τὴν Ἦλιν ἀντὶ τοῦ Πίσαν Διὸς οἰκίον εἶπεν Βν 38 Ἦλιν — 
οἰκίον post 28 Πίσαν D, om. ἔλλ. Φ. 22 οἰκεῖον C*^v | ἔλιπε 
Qv φιλεῖ C*^v 28 Ἦλιν] Ἦλιν εἶπεν Ε 24 εἶπεν ἮἨλ. K. 
δὲ ἃ | Ἄλιος DEO: Δ4λεῖος B 
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55d. ἴδλλτιν μὲν ὃ γ᾽ ἐν καϑαρῷ διέκρινε: τὴν uiv BDEQ 
Ἦλιν ἢ "uv καϑιέρωσε τῷ ϑεῶ, [ τὸ δὲ κύκλῳ δάπεδον pEQ 
αὐτῆς εἰς συμπόσιον ἐποίησεν. 1Β 6. ἄλλως" Az τὸ BDEQ 
ἄδυτον. κατὰ δέ τινας τὸν νεὼν, κατὰ δὲ ἐνίους ὄνομα 

5 χωρέου. — f. γράφεται ἅλιν. τὴν μὲν Ἦλιν καϑιέρωσε τῷ Oe, ΒΕ0 
τὸν δὲ κύκλῳ τόπον αὐτῆς εἰς συμπόσιον ἐποέησεν. 5518 
g. ἄλλως" ἄλτιν τὸ στάδιον᾽ ἐκλήϑη δὲ οὕτως διὰ τὸ ὅλ-υ 
λεσϑαι ἐν αὐτῷ τοὺς ἀϑλοῦντας. 

57a. κύκλῳ δάπεδον: τὸ δὲ χωρίον τὸ κύκλῳ τοῦ BCDEQ 
10 ἱεροῦ καταλυτήριον ἔταξεν εἶναι τῶν ἀγωνιζομένων εἰς εὖ- 

ὠχίαν. ὍὌ. τὸ δὲ ὅλον᾽ περιπήξας δὲ καὶ περιφράξας τό- 
πον τὸν μὲν ναὸν καὶ τὸ ἄδυτον αὐτὸ διεχώρισεν ἐν τῷ 
καϑαρωτάτῳ μέρεε ἀνὰ τὸ μεσαίτατον᾽ τὸ δὲ εἰς κύκλον τῆς 
γῆς ἢ τοῦ νεὼ καταγώγιον ἐποίησε καὶ δειπνητήριον τῶν 

16 ξένων. 55*B - ; 
58a. τιμάσαις πόρον ᾿Δλφεοῦ: πρώτῳ τῷ ᾿Αλφειῷ κα 

ἔϑυσεν (ὡς) ἐγχωρίῳ ϑεῷ᾽ καὶ γὰρ μετὰ τῶν δώδεκα ϑεῶν 
τιμᾶται. σφόδρα δὲ αὐτὸν τιμῶσι σάλμιοι. 61. (ἃς: 
ἀντὶ τοῦ ἕως. τοῦ ποταμοῦ γίνονται. 

:» — 58b. τιμάσαις πόρον ᾿Δλφεοῦ μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκ- BDEQ 
τῶν ϑεῶν: καὶ γὰρ αὐτὸς ἐγκαταριϑμεῖται τοῖς ιβ΄ ϑεοῖς. 
| ὁ δὲ ἐν Ὀλυμπίᾳ βωμὸς οὐ δύναται ἐξ ἄλλου ὕδατος γε- B(c)DEQ 
νέσϑαι εἰ μὴ ἐκ τοῦ ᾿Αλφειοῦ. — c. ἄλλως᾽ igni εἰκότως B(OEQ 

22 cfr. Paus. ὅ, 18, 11 

1 Ἄλπιν Ε || διέκρινε om. DO 8 ἐποίησεν EQ: καϑιέρω- 
σεν Ὁ || ἄλλως" Ἄλτιν DEO: ἔλλτιν δ Βν 4 κατὰ δὲ ἐνίους B: 
ἕτεροε δὲ Ὁ κατὰ δὲ ἑτέρους E x. δέ τινας Q ὅ γράφεται 
"Alv EQ: γράφε δὲ καὶ Ἅλιν, ἵν᾽ ἡ B; id., sed γράφεται δὲ xol v 

6 αὐτοῦ Bv 1. 8 ἄλεσϑαι 9.1. om. B || τὸ κύκλῳ] τοῦ 
x. E 10 ἱεροῦ CDEQ: ναοῦ Bv | τῶν] τῶν ξένων τῶν ἢ 
11 περιπτήξας Ε 12 τὸ] τὸν E | αὐτοῦ D 18 εἰς κύκλῳ 
ΟΟΕΘ 14 ναοῦ D 106 πρώτῳ τῷ ᾿Αλφειῷ ἔϑ. ὡς scripsi ex 
V 58d: πρὸς τῷ ἀδ(ελφῷ) ἔϑυσεν AÀ 18 σάλμιοι corruptum; 
Σαλμωνεῖς 8. Σαλμωνεῖται dubitanter b. οἱ ᾿Ηλεῖοι Schroeder 
18 5ᾳ. intellexit Β 19 τοῦ z. γίνονται corrupta; cfr. V 22? 
20 l. B: μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων ΕΘ 242 ὁ δὲ CDEQ: καὶ ὁ B 

22. 38 γενέσθαι] βρέχεσθαι vel ἀρδεύεσϑαι Beck ῥαίνεσθαι ἢ 
23 post Ἀλφειοῦ add. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ αὐτῷ ἔϑυσεν C 
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B(ODEQ óc ἐγχωρίῳ ἔϑυσε ποταμῷ. μετὰ δὲ τῶν δώδεκα ϑεῶν 
τοὺς βωμοὺς ἐποίησε. βωμοὺς γὰρ ἵδρυσε διδύμους $E 
ἐπωνόμασέ τε τοῦτον τὸν τόπον Κρόνου πάγον. τὸ πρό- 
τερον γὰρ οὐδεμέαν εἶχε προσηγορίαν, ἕως ἐβασίλευσεν ὃ 

Β(Ο)Ε0 Οἰνόμαος. ἀλλὰ κρημνὸς οὖσα καὶ ἀοίκητος ἐξέκειτο τοῖς 5 
. 8 πολλοῖς ὑετοῖς καὶ ὄμβροις. esB ἀἅ. τειμάσαις πόρον 

Αλφεοῦ: τουτέστι πρώτῳ τῷ ᾿Αλφειῷ ἔϑυσεν ὡς ἐντο- 
πίῳ ϑεῷ. 

B — 59a. μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων: ἀντὶ τοῦ ἐν δώδεκα ϑεοῖς. 
Β 59b. καὶ πάγον Κρόνου: Κρόνιον πάγον προση- 10 
γόρευσεν. 

A 59e. πάγον Κρόνου: μετὰ ταῦτά, φησι, τὸν Κρόνιον 
πάγον προσηγόρευσεν οὐκ ἔχοντα πρότερον (ὔνομα). 

Β 614. ἧς Οἰνόμαος: ἀντὶ τοῦ ἕως᾽ καὶ ἔστιν ἐπίρρημα 
χρονικόν. 63 15 

Bs 61b. τὸ ἧς παρά τισιν ἀντὶ τοῦ ἕως. : 
ABCDEQ 62a. βρέχετο: ἀντὶ τοῦ κατεσιωπᾶτο. συνήϑως γὰρ 

τὸ βρέχειν ἐπὶ τοῦ σιωπῆσαι τίϑησι. καὶ ἀλλαχοῦ (fr. 340)" 
BCEQ μὴ σιγᾷ βρεχέσϑω. Ὁ. τινὲς δὲ οὕτως ἐκρύπτετο νιφάδι, 

τῇ περὶ τὸν Οἰνόμαον ἀδοξίᾳ. ssiB 30 
A 688. ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ: ἐν τῇ πρώτῃ γεγενημένῃ 
ϑυσίᾳ αἱ Μοῖραι ἔστησαν, ὡς ταύτην εὔμοιρον γενέσϑαι, 
καὶ ὁ τὴν ἀλήϑειαν πᾶσαν πᾶσι φανερῶν Χρόνος, ἐνδεικνύ- 
μενος ὅτε ἐπὶ πολὺν χρόνον τελεσϑήσεται. 

BCDEQ — 63b. ταύτᾳ δ᾽ ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷ: ἐν δὴ ταύτῃ ss 

1 δώδεκα om. E; μετὰ — ἐποίησε vix sana 2 βωμοὺς y. 
t. 010. om. D | γὰρ] δὲ Q ὃ ve BÜE: δὲ DO || πάγον Κρόνου 
Bv 4 γὰρ] γάρ φησιν Bv || ὀνομασίαν D — 68q. ἐξέδοτο πολ- 
λοῖς ὀχετοῖς καὶ ὄμβρους θα 7 πρώτη Γ πρῶτον margo Brub.|| 
[4195860] B 9 ἐν B: σὺν v | dox τε ϑεοῖ)]Ὶ B ^ 12 Κρόνιον] 
Κρόνον A 18 ὄνομα add. b (ante oóx) 14 [Oivóu«o]c 
11 βρέχετο A: ἄλλως τὸ βρέχετο Bv ἢ τὸ ἐβρέχετο Ὁ ἃς Oivó- 
μαος dore. βρέχετο (D)EQ [ἀντὶ τοῦ ABC: τουτέστι DEO || 
κατεσιωπᾶτό φησι Bv || σύνηϑες A 18 βρέχεσϑαι et σιω- 
πᾶσθαι V || ἀλλαχοῦ ΑΘ": ἀλλαχόσε V 19 μὴ σιγᾷ βρεχέσϑω b 
(fr. inc. 166): μησὶ γὰρ βρεχέσϑω V μὴ κεῖται βρέχεσϑαι MA || 
τινὲς δὲ οὕτως B: ἢ οὕτως € τὶ οὕτως θ om. E 21 τελευτᾷ 

22 παρέστησαν V? (sch. 68 ο) 265 τελετᾶ B: τελευτᾷ (Ο)Ε 
om. DO || ἐν] εἰ E 
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τῇ πρώτῃ καταβολῇ τῶν Ὀλυμπίων καὶ πρώτῃ τελουμένῃ 
ξορτῇ παρεγένοντο μὲν αἱ Μοῖραι aí τίμιαι καὶ ὃ τὴν ἀλή- 
ϑειαν πᾶσι φανερῶν Χρόνος. τοῦτο δὲ εἶπεν ἐνδεικνύμενος 
ὅτι times καὶ πολυχρονίως ἡ πανήγυρις τελεσϑήσεται. 

5 c. ἄλλως᾽ ἐν ταυτῃ πρῶτον ἀγομένῃ τῇ ἑορτῇ τῶν Ὀλυμ- BCEQ 
πίων παρέστησαν αὖ Μοῖραι καὶ ὁ Χρόνος τοῖς τόποις. 
παρείληφε δὲ τὰς Μοίρας καὶ τὸν Χρόνον ὅτι εὔμοιρός τὲ 
ó ἀγὼν ἔσοιτο καὶ εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα. 

67 a. Χρόνος: διότι καὶ οὗτος ὃ χρόνος ἀποδέδωκε A 
io τὸν ὕμνον ὃν εἶπεν. δ. ἄλλως" τὸ δὲ πρότερον ἀσαφὲς 

(σαφὲς καὶ κατάδηλον ἐποίησεν, ὅτι Ηρακλῆς διελὼν ἔϑυσε 
τὰς ἀπαρχὰς τῶν σκύλων. e. κατέφρασε: ὃ χρόνος, 
φησὶ, προιὼν τὸν τόπον ἐδήλωσε. 68. τὴν λείαν. 
69. ἔϑηκε τὴν πρώτην Ὀλυμπιάδα. 

15 67d. τὸ à ἐς ἀφανὲς ἐὼν πρόσω κατέφρασε: τὸ BCDEQ 
δὲ πρότερον ἀφανὲς ὃν προιὼν ὁ χρόνος ἐνεφάνισε καὶ 
φανερὸν ἐποίησε, ποῦ τὰ λάφυρα τοῦ πολέμου καὶ τὰ 
ἀπάργματα ἰἔϑυσεν ὁ Ἡρακλῆς.. e. ἢ οὕτω᾽ προιὼν δὲ ΒΕ9 
ὁ χρόνος τὸ σαφανὲς ἡμῖν κατέδειξεν, ὅπως τὴν τοῦ πο- 

40 λέμου δόσιν. τουτέστε τὰ ἀκροϑίένια διαμερίσας τοῖς ϑεοῖς 
ἔϑυσε. es EQ — f. ἄλλως τὸ ἀφανὲς ἰὼν εἰς τὸ πρόσω ὃ CEMQ 
χρόνος ἔκδηλον ἐποέησεν. | ἀφανὲς γὰρ ὃν πρότερον τοῦτο C 

2 ἑορτῇ CDEQ: ἑορτῇ τῶν Ὀλυμπίων B ἑορτῇ, παρέσταν 
uiv v 8 πᾶσι] πᾶσαν Qb | φανερῶν B (cfr. A): φανερὰν 
ποιῶν CDEQO || εἶπε (-ev? B) δεικνύων Bv ὅ ἄλλως BC: 
πρωτογόνῳ τελε(υγεξᾷ παρέσταν Μοῖραι EQ || τῶν Ὀλ. om. BCv 

6 παρέστησαν B: ἔστησαν ἢ (cfr. A 820,28) ἕστασαν E ἐπέ- 
στησαν € 6 τοῖς τόποις om. C 8 αἰῶνα] ἀγῶνα v (χρό- 
vov Beck) 11 σαφὲς addidi; καὶ del. b || κατάδην: ego || ὅτι A: 
ὅπου b | ἔθυσε Schroeder: ἔθηκε Α (cfr. κεῖται pro σιγᾷ 326, 20) 

18. 14 distinxi ((ὅπου» τὴν λείαν b) 14 ἔϑηκε Α: ἔϑυσε 
κατὰ Schroeder (κατὰ iam b) 15 l. B (nisi quod τὸ δὲ n 
φανὲς): τὸ δ᾽ ἐς ἀφανές CU τὸ δὲ σαφανές Ὁ τὸ σαφανές E 
om. D 16 ἀφανὲς D: σαφανὲς ΒΕ σαφὲς C! ἀσαφὲς Ce? 
ἐς ἀφανὲ U — 17 ποῦ BE: ómov DQ ὕπως ὃ 18 ἀπάργματα 
B: ἄλλα πράγματα CDEQO || ἔϑησεν E || ὁ om. CD || post 'Ho. add. 
διαμερίσας τοῖς ϑεοῖς :.: τὸ ἀφανές Ὁ 19 τὸ σαφηνὲς vel 
τὸ πρότερον ἀφανὲς Belitoedor | ἔδειξεν Ὁ || ὅπου Qv || vo? 
om. Bv 



328 Scholia 

cHQ τὸ χωρέον ὁ χρόνος διάδηλον ἐποίησεν. — g. ἕτεροι δὲ οὕτω, 
σαφανές, ἵν᾽ ἢ τὸ σαφὲς, ὑφὲν ἀναγινώσκουσιν. ὡς πρὸς 

cEHQ τὴν ἄνω διάνοιαν" | τὸ δὲ ἀληϑὲς ὃν καὶ σαφὲς ἀεὶ ὃ 
χρόνος φανεροῖ. 

BCEQ — 68a. ὕπα τὰν πολέμοιο δόσιν: ὅπου καὶ ἐν d τό- 5 
c9 διανείμας τὰ λάφυρα λαβών τε τὰς ἀπαρχὰς ἔϑυσε, καὶ 
ὅπως (ϑαυμασίως) τὴν τοῦ ἀγῶνος ἑορτὴν κατέστησεν ἐν τῇ 
πρώτῃ Ὀλυμπιάδι καὶ τοῖς ἀγωνίσμασιν. eeEQ Ὁ. πολέμου 

BEQ δόσιν τὰ λάφυρά φησιν. 6. ὅπου τὴν λῆψιν τὴν ἐκ τοῦ 
πολέμου γενομένην διελὼν τὰ ἀκροϑίνια τοῖς ϑεοῖς ἔϑυ- 10 
otv. 61 Ε0 . 

A 6948. ἀκρόϑινα: ἀντὶ τοῦ ἀκροϑένιαι Ὁ. ὅπως ἄρα 
τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν καϑαριϑμῶν ἀνέϑηκε τὴν πρώτην 
Ὀλυμπιάδα. 

BcDEQ 696. καὶ πενταετηρίδ᾽ ὅπως: ϑαυμαστικῶς λέγει" 15 
καὶ πενταετηρικὸν ὕπως ἄρα ἔστησε καὶ ἐνθμοϑέτησεν εἶναι 
τὴν τὼν Ὀλυμπίων πανήγυριν. 138 

AB 71. σὺν Ὀλυμπιάδι: κατὰ τὴν τῶν Ὀλυμπίων πρώ- 
την ϑέσιν. 868Β 

BCDEQ — 72a. τίς δὴ ποταίνιον ἔλαβε στέφανον: πρὸς τὴν 10 
. (Μοῦσαν. — b. ποταίνιον: πρόσφατον" ἐκ δὲ τοῦ παρα- 

κολουϑοῦντος σημαίνει τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ὃ πρῶτος πρόσ- 
φατός ἐστι. — c. τίς οὖν, φησι, πρῶτος ἔλαχε τὸν στέφανον 
ὕτε ἔϑηκεν ὃ Ἡρακλῆς τὸν ἀγῶνα; 

91 sch. Aesch. Prom. 102 

1 ἕτεροι — 2 σαφανὲς HO: GALog: ἐς ἀφανὲς C! ἕνιοι σα- 
φανὲς C? 92 πρὸς om. ἂν 8 τὸ δὲ ἀληϑὲς CHO: ἀφανὲς 
γὰρ Ε 5 ante l τὸ δὲ, post l ἀντὶ τοῦ add. Bv 6 δια- 
νεῖμεν E || λαβὼν --- 8 ἀγωνίσμασιν post 9 qnow € 7 ϑαυ- 
μαστῶς CE; ft. (ϑαυμαστικῶρ); cfr. 15, || ἑορτὴ»] ἀρχὴν C 
9 ὅπου] om. E ὅπου φησίν Q || τὴν et 10 γενομένην EGO: τῶν 
et γενομένων Bv 10 διελών φησι Bv 19 ἄρα ego: ἂν 
15 ὄπως] ὅπως ἄρα ἕστασε E || ϑαυμαστῶς CDE 17 τῶν om. 
CE 18 l. B: νικαφορίαισί τε A| τῶὦν om. Β 20 ἔλαβε cr. 
B: om. CDEQO πρὸς — 21 ποταίνιον om. CD 20.21 πρὸς τ. 
M. λέγει Bv 21 ποτ. δὲ ἀντὶ τοῦ πρ᾿ Bv 22 σημαίνει ΒΕ: 
συμβαίνει D. ἔχει C 24 ὁ om. CD || τὸν ἀγῶνα om. B 
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72d. τίς δὴ ποταίνιον: Δωρικῶς τὸν πρόσφατον. AEQ 
e. τές δὴ οὖν προσφάτως καὶ ἐν ἀρχῇ νικῆσαι δεδύνηται, A(c)DEQ 
ἤτοι διὰ χειρῶν ἢ δρόμῳ ἢ ἄρματι, ἐνδόξως μὲν αὐτὸς ACEQ 
ἀγωνισάμενος, τὸ δὲ τοῦ ἀνταγωνιστοῦ κλέος καϑελών; 

72 ἴ. ἄλλως" ποταίνιον ἀντὶ τοῦ πρόσφατον, νεαρόν. ἐκ A 
δὲ τοῦ παρακολουθοῦντος νῦν σημαίνειν βούλεται. g. τίς 
πρῶτον ἔλαχε στέφανον, ὅτε ἔϑηκε τὸν ἀγῶνα Ἡρακλῆς; 

7148. ἐν δόξᾳ ϑέμενος: ἀντὶ τοῦ ἔνδοξον νομίσας τὸ A 
νικῆσαι. b. τουτέστε συλλαβὼν τὴν εὐχὴν ἢ καύχημα {τοῦ 

10 ἀνταγωνιστοῦ καϑελὼν διὰ τοῦ ἔργου: ^c. ἢ οὕτως τὸ 

1ὅ 

20 

ἀγώνιον εὖχος δόξαν ϑέμενος καὶ ἔργῳ καϑελὼν αὐτό. 
74d. ἀγώνιον εὖχος ἔργῳ καϑελών: τὸ ὑπερβατόν᾽ BCEQ 

ἀγώνιον εὖχος καϑελὼν, τὸ τοῦ ἀνταγωνιστοῦ, καὶ τὴν 
νίκην. τὴν αὐτοῦ εὐχὴν. ἔργω ἀποβαλών. ὁ. ἢ οὕτω" BpEQ 
συλλαβὼν τὴν εὐχὴν, ὅ ἐστε τὸ καύχημα τοῦ ἀνταγωνιστοῦ 
καϑελὼν διὰ τοῦ ἔργου. ssE : 

758. (ἐν δόξα ϑέμενος:) ἔνδοξον νομίσας τὸ vixij- pe 
σαι. — b. ἢ ϑέμενος τὸ ἀποτελέσας λέγε. — c. ἢ ϑέμενος 
καὶ ποιήσας ἑαυτὸν ἐν δόξῃ. 

162a. τὸ εὐθὺ, τὸ μὴ ἔχον καμπὴν καϑάπερ ὁ δίαυλος. A 
76b. στάδιον μὲν ἀρίστευσεν εὐθύτονον: εὐθὺ, BCDEQ 

τὸ μὴ ἔχον καμπὴν, τὸν ἁπλοῦν δρόμον. 
788. Οἰωνός: τὸν Οἰωνὸν ὁ Πίνδαρος ἤδη ἠνδρω- A 

μένον νικῆσαι στάδιον περὶ τὴν πρώτην ϑέσιν τῶν Ὀλυμ- 

11. A: ἄλλως EQ || τὸν A: τὸ EQ || post πρόσφ. add. οἷον 
(rà Lov E) τὸν πρῶτον στέφανον EQ — 2 sch. 72e ἄλλως praem. 
V || τίς δὴ οὖν] τί οὖν E** 8 ἐνδόξως om. A 4 ἀγωνιού- 
μενος Α || ἀνταγ. AQ: ἀγωνιστοῦ CE || κλέος A: εὖχος ΟΕ6 || post 
καϑελών add. τὸ ὑπερβατόν:--- Ὁ 6 πρῶτον excidit; cfr. V 72b 

1 ὅτι: V 126 8 ἔνδοξα 9 {τὸ καύχημα Mommsen 
suppl. p. 148 || τοῦ addidi ex V 74d 10 τοῦ ἔργου an τὸ 
ἔργον À incert. 12 1. C (om. ἔργῳ, ut v) EQ: &y. ἐν δόξᾳ 
ϑέμενος B || post 1. add. &yóviov, ἄδοξον ϑέμενος v | τὸ — 18 τὸ 
om. C (cfr. 4) 18 τὸ om. EQ || ἀγωνιστοῦ C 14 ἑαυτοῦ 
CEQ || ἀποβαλών om. B del. Mommsen 1. 1. (ex καταβαλὼν or- 
ium suspicatus) 16 τοῦ DEO: τὸ τοῦ Βν 18 ϑέμενος τὸ B 

20 τὸ μὴ V (76b): οὖν μὴ A | ἔχων: V || κάμπην Ἀπ κάμπτειν 
Ar: 22 κάμπον E 238 τὸν] τὸ Α (cfr. 0 380,4) — 23.24 ἦν 
δρώμενον | νικῆσαί φησι V 78 
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πίων, ἕνιοει δέ φασιν αὐτὸν διεσπαράχϑαι ὑπὸ τῶν 'Lumo- 
κόωντος κυνῶν. ἐκλήϑη δὲ οὕτως ὑφ᾽ Ἡρακλέους διὰ τὸ 
ὀξέως αὐτὸν τρέχειν ὡς πτηνὸν καὶ μὴ καταλαμβάνεσϑαι. 

BCDEQ — 78b. τὸν δὲ Οἰωνὸν Πίνδαρος óg ἤδη ἠνδρωμένον 
νικῆσαί φησι στάδιον περὶ τὴν πρώτην ϑέσιν τῶν Ὀλυμ- 
πίων᾽ ἔνιοι δὲ παῖδα ὄντα αὐτὸν ὑπὸ τῶν ᾿Ἱπποκοωντιδῶν 
διειργάσϑαι. 6. παῖς ὁ Δικυμνίου Οἰωνός: ὃ νοῦς ὃ 
μὲν τοῦ “ικυμνίου παῖς Οἰωνὸς τὸ εὐθύτονον καὶ ἀκα ιπὲς 
στάδιον δραμών᾽ οὗτος δὲ ὁ Οἰωνὸς ἦλθεν ἀπὸ πόλεως 
ΜΜιδέας καλουμένης τοῦ "Ἄργους, βασιλεύων καὶ ἡγεμὼν 
λαοῦ ὥν. ἡ δὲ μεταφορὰ τοῦ ἐλαύνων ἀπὸ τῶν ποιμνίων. 

BCEQ d. ἄλλως᾽ εὐθϑύτονον στάδιον εἶπε᾽ τοιοῦτον γὰρ λέγεται 
BEQ εἶναι τὸ στάδιον. 6. ἄλλως" παῖς ὁ ΜΔΜικυμνίου. ὃς ἤδη 

ἀνδρωϑεὶς τὴν πρώτην τῶν Ὀλυμπίων ϑέσιν καὶ δίαυλον 
ἐνίκησεν. — f. τὸ χ' ὅτε Οἰωνὸς προηγούμενος ἦλϑεν. ἔστι 
δὲ ὄνομα κύριον ὁ Οἰωνός. κα. ἀπὸ Μιδέας κώμης ᾽4ργο- 
λικῆς. ἔνιοι δὲ πόλεως. 

A 78h. Μιδέαϑεν: ἀπὸ Μιδέας. 
A 798. στρατὸν ἐλαύνων: καὶ ἡγούμενος ... . ἣν συνε- 
κρότησεν εἰς συμμαχίαν ἩΗρακλεῖ ἀπὸ Μιδέας ὧν, ὅϑεν καὶ 
᾿Δλκὼ ἡ Δικυμνίου ἀδελφή. 

B()DEQ 79b. ó δὲ πάλα κυδαίνων Ἔχεμος Τεγέαν: ὁ δὲ 
Ἔχεμος ἠρίστξυσε πάλῃ κυδαίνων, 0 ἐστι δοξάζων τὴν πόλιν 

6 Apollod. 2, 7, 8, 8. Paus. 8, 16, 4 

1 ἀπὸ: ΒΒ 2. οὗτος: b. 4 τὸν] τὸ . 5 φασι E || περὲ 
BDE: παρὰ Cüb — 6 δὲ om. ΒΕ (cfr. 1) 6 ἐπὶ τὸν 'ἵππο- 
κοντίδην Ε 7 διειργάσϑαι E (cj. iam Beck): διείργεσθαι BD 
διέρχεσϑαι ἢ εἴργεσθαι C || ]. om. BC f| ὁ νοῦς] ὁ δὲ νοῦς B om. 
CE || 6—9 Oiov. om. C 9 δραμών] δραμὼν ἠρίστευσεν Bv 
διαδραμών (| ὁ om. DEO 10 καὶ om. CD 11 λαοῦ àv] 
A«clovog (0 12 στάδιον] πεδίον 18 παῖς δὲ ὁ, om. ἄλλως, 
Bv jc] ὅσονν 14 τῶν om. E || καὶ δίαυλον del. b — 15 τὸ 
4 ὅτι Οἰωνὸς scripsi: τὸ λ΄ ὅτε Oiovóg E τὸ δὲ χ' ὅτι Οἰω- 
vóg ἃ ἐλαύνων δὲ τουτέστι Β τὸ δὲ y' ὅτι ὄνομα κύριον ὁ Ol. 
cj. b. 16 ὁ om. EQ || κώμης ---18 δὲ om. Ε 18 μηδέαϑεν: 
ἀπο μηδίας Α 19 ἢν ego: ἦν 20 Μιδέας ὧν ego: μηδε- 
ἄάων 21 Δλκμήνη scribend. vid. 29 Ἔχ. Τεγ. om. DQ 
Tsy. om. E 

5 

20 
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αὐτοῦ Τεγέαν᾽ ἔστι δὲ πόλις ᾿Αρκαδίας᾽ δοξάξων δὲ διὰ τὸ 
ἀναγορευϑῆναι ἀπὸ Τεγέας. προσυπακουστέον τὸ ἠρίστευσεν. 
ὑπὸ δὲ τούτον τοῦ Ἐχέμου τὸν Ὕλλον φασὶ τελευτῆσαι κατ- 
ἐόντα εἰς Πελοπόννησον. 

5 80. Ἔχεμος: προσυπακουστέον τὸ ἠρίστευσε᾽ τὴν δὲ Ἀ 
πάλην ἐνίκησεν Ἔχεμος ᾿ἀρκὰς τὸ γένος. ὑφ᾽ οὗ φασι τὸν 
Ὕλλον τελευτῆσαι εἰς Πελοπόννησον κατιόντα. ἐγάμησε δὲ 
viv Τιμάνδραν᾽ ᾿Ησίοδος. (fr. 114) Τιμάνδρην, φησὶν, Ἔχε- 
μος ϑαλερὴν ποιήσατ᾽ ἄκοιτιν. 

19 888. ἀν᾽ ἵπποισι δὲ τέτρασεν ἕως Δλιρροϑίου: BCDEQ 
ἐφ᾽ ἵπποις δὲ τέτρασιν, τεϑρίππῳ ἀγωνισάμενος ἐνέκησεν ὃ 
“«ἡλιρρόϑιος. ὅϑεν τινὲς σῆμα “Δλιρροϑίου κατὰ περίφρασιν 
ἤκουσαν. οἷονεὶ τὸ σημεῖον καὶ ἡ δόξα τοῦ “Ζλιρροϑίου, 
ὡς καὶ Ὅμηρος᾽ ἱερὴ ἧς Τηλεμάχοιο, καί᾽ βίη ᾿Ηρακληείη. 

10 [ὁ δὲ Δίδυμος οὕτω καϑίστησι τὸν λόγον. τὴν Μαντινέαν BCEQ 
φησὶν εἶναι ἱερὰν Ποσειδῶνος, καὶ παρατέϑεται τὸν Boxyv- 
λίδην λέγοντα οὕτω (c. 20) Ποσειδάνιον ὡς Μαντινέες 
τριόδοντα χαλκοδαιδάλοισιν ἐν ἀσπίσιν φορεῦντες. ἐπίσημον 
γὰρ εἶναι τῶν ἀσπίδων τὸν Ποσειδῶνος τριόδοντα, ὅτι παρ᾽ 

80 αὐτοῖς μάλιστα τιμᾶται ὃ ϑεός. ἔσται οὖν τὸ σαφὲς οὕτω 
[κατ᾽ αὐτὸν, ἔξωϑεν παραλαμβανομένου τοῦ ὀνόματος" ἀν᾽ BCDEQ 
ἵπποισι δὲ τέτρασιν "Hoog ó ἀπὸ Μαντινέας ἐνίκα᾽ ἤ ἔστιν. 
ἡ Μαντινέα σημεῖον καὶ ἱερὰ τοῦ Ποσειδῶνος. ᾿“4λιρρόϑιον 
γὰρ ἐπιϑετικῶς τὸν Ποσειδῶνά φησι. καὶ παρατίϑεται τὸ 

35 Ὁμηρικόν (E 292) πάσας δ᾽ ὀρόϑυνεν ἀέλλας παντοίων 
ἀνέμων. παρατίϑεται δὲ καὶ τὸν γράφοντα τὴν Θησηίΐίδα. 

2 τὸ om. CDO 4 Πελοπόνησον CDE 6 φησι: V 
7 lov 9 ἐποιήσατ᾽ : b 11 ἐφ᾽ —12 (4λιρροϑίου om. CD; post 
14 Ἡρακληείη irp. E 11 ἵπποισι || τεϑρίππῳ] ἤτοι τεϑρίπ- 
zo Bv τεϑροίπποις EQ 12 Ἅλιροϑι Β 18 σῆμα ἃ 14 καί 
(alt. om. EQ ῃ Ἡρακλείη ΕῸ 10 Μαντίνειαν ἢ 16 εἶναι B: 
τὴν CEQ 16.17 καγχυλίδί(ην Ε 17 Μαντινέες pap. Bacch.: 
μάντιν ἐς Ε Μαντινεῖς Β μάντιν sig C!0v (Μαντινέαν C?) 
18 χαλκοδαιδάλοις Β {ἀσπίσι codd. [[φορεῦντες ΒΟΌ: φορβῶ E 

19 εἶναι B: ἐστι ΘΕῸ 20 ἔσται CEGO: ἔστιν Β 21 κατ᾽ 
αὐτὸν scripsi: καϑ'᾽ αὑτὸν (καϑαυτὸν, καϑ᾽ αὐτὸν) ΟΕ καϑ᾽ 
αὑτὸ Bv  ἔξωϑεν --- ὀνόματος et 28 σημεῖον καὶ ἃ Didymi sen- 
tentia aliena νἱᾶ. [ ἀν ΒῸ ἐν CDE 228 ἐνίκησε Qv || ῆ BCD: 
καὶ Εθν ἱερὸν h 24 φασι 26 δὲ om. Q ||... σηΐδα E (186.) 
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μαρτυροῦντα τῷ ἭἬἭρωι τὴν τοῦ ἅρματος ἡνιοχευτικὴν 
ἀρετήν" 

στρωφᾷς δὲ πώλους ὡς ὁ Μαντινεὺς "Hoog. 8820 

BEQ 89". ἄλλως᾽ ἀν ἵπποις τέτρασιν: ἐὰν μὲν γράφηται 
σᾶμα ᾿Δλιρροϑίου. ἔσται αὐτὸς ὃ ᾿Δλιρρόϑιος ἥκων ὡς ἂν s 
ἐπίσημος ἐγένετο ὁ ᾿Δλιρρόϑιος᾽ ἐὰν δὲ Σᾶμος ᾿Δλιρροϑίέου 
φανερόν" olov, Σᾶμος “Δλιρροϑίου ἐνίκησεν. ᾿Δριστόδημος 
δέ φησι μὴ δύνασθαι συγχρονεῖν ““λιρρόϑιον τὸν κατὰ Κέ- 
κροπα Ἡρακλεῖ. ἀλλὰ μηδὲ ᾿ἀρκάδα εἶναι, ἀλλ᾽ ᾿4ϑηναῖον᾽ 
Σῆμον δέ τινα νῦν νενικηκέναι ἅρματι. ὥς φησι Δίφιλος 10 
ὁ τὴν Θησηίδα ποιήσας ἕν τινι ἰάμβῳ οὕτω" 

τρέψας δὲ πώλους ὡς ὁ Μαντινεῦς Σῆμος, 
ὃς πρῶτος ἄρματ᾽ ἤλασεν παρ᾽ gti. 

cDEQ 6. ἀπὸ Μαντινέας: Μαντινέα πόλις ᾿Δρκαδίας" σῆμα 
cEQ δὲ “Δλιρροϑέου περιφραστικῶς ὁ “Δλιρρόϑιος. ἀ. ἢ σῆμα 15 

BCDEQ ἐπίσημος, φανερός. 8.0 6. σᾶμ᾽ Δλιρροϑέου: “Δλιρρό- 
ϑιος Μαντινεὺς ὁμώνυμος τῷ ᾿4ϑηναίῳ, ὃς ἦν Ποσειδῶνος 
καὶ Βαϑυκλείας. — f. τινὲς γράφουσι Σῆρος “Δλιρροϑίέου, οὗ 
μέμνηται Ἡσίοδος (fr. 106): 

ἤτοι ὃ μὲν Σῆρον καὶ ᾿Δλάξυγον υἱέας ἐσϑλούς. 20 

1 "Hoo: CDEO: Σήμῳ B || τὴν om. v || ἡνιοχικὴν B... . χευτι- 
x(1») E (lac.), om. ἀρετήν 8 στρωφᾷς δὲ πώλους B: στρωφά- 
cov (-σάφων 0) δὲ πώλους (πῶλος 0**) 80 στροφὰς δὲ π. Ὁ στρο- 
φὰς δ᾽ ἐπώδους Ὁ στροφαὶ δὲ παλους E (sic) | ὁ om. E || "Hoog 
CDEO: Σῆμος B 4 uiv BO: uiv yàg E ὅ σᾶμα ?B: σῆμα E 
σῆμ’ Q σᾶμ᾽ v|| ἥκων ὡς ἂν corrupta 6θ ἐπίσημα γένηται E || 
ὁ ᾿Αλιρρόϑιος BGOv: 44119009 Ε ὁ “λιρροϑίου ἢ ὁ ᾿Αλιρρόϑιος 
νικῶν b || δὲ om. E || ἱ4λιρροϑίου E: “λιρρόϑιος B ὁ ᾿4λιρρόϑιος 
Qv ὁ Ἁλιρροϑίου b. Cfr. 18 1 item, nisi quod ᾿Φλιρρόϑιος ν 

9 Ἡρακλῆ E || 49x&óiov» Q0 10 νῦν om. E|| Δίφιλος BO: 
lac. Ε 11 ἰάμβῳ BG: ἰάμῳ E ἰαμβείῳ Ob 19 τρέψαν ἃ 

18 ἤλασεν ἢ: ἕλασε 14. 16 σᾶμ᾽ Ἁλιρροϑίου 0}! (σᾶμα δὲ 
44.6) 161. EO: “4λιρροϑίου Ὁ ἄλλως B om. D — 16. 17 Ἅλιρ- 
ρόϑιος om. D 17 Μαντινεὺς BEO: βασιλεὺς CD 18 τινὲς 
CDEQO: ἔνιοι δὲ Bv | 4110068910; D(?cp)EQ || οὗ — 20 λάξυγον 
om. D 19 καὶ Ἡσ. 0 20 Σῆρον v: Σῆρος codd. Σῆμον 
scripsisse Hesiodum cj. b n. cr. p. 418 | λάξυγον E: ᾿4λά- 
ξογον Bür 2Aoefüóc C 
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ἦν δὲ ὃ Σῆρος τοῦ ᾿Δλιρροϑίου τοῦ Περιήρους καὶ Aixv- 
ὄνης. 71B 86E 8850 

848. “Ἵλιρροϑίέου: ὃ ̓ “Δλιρρόϑιος νικῶν ἐπίσημος ἐγέ- A 
νετο. — b. ὃ δὲ λόγος" ἀπὸ τῆς ἁλιρροϑίου Μαντινείας ἐν 

5 ἅρματε πρῶτος ἐνίκα᾽ ἢ ἐπίσημος ὧν “Αλιρρόϑιος᾽ τὸ γὰρ 
ἐνίκα πᾶσι τούτοις ὑπακουστέον᾽ εἶτα ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς" 
ἄκοντι Φράστωρ ἔλασε σκοπόν. — c. ἢ οὕτως ἀν᾽ ἵπποισι 
δὲ τέτρασιν: ἀπὸ Μαντινείας καὶ ὥρμασιν ἐνίκα Θησεύς. 

ἃ. σῆμα ““λιρροϑίέου: οἷον ὕμοιος ὧν ““λιρροϑίῳ τῷ 
10 ἀδελφῷ. ἢ ἐπίσημος ὧν ““λιρρόϑιος. ὁ. (ὅτι) μετὰ τὴν 

τῆς Ἤλιδος ἅλωσιν εἷς ἦν τῶν ἀγωνισαμένων ὃ Θησεὺς 
ἱστορεῖ ᾿Αφίστιππος (FHG τν, 327, οὐχ ἅρματι δὲ, ἀλλὰ παγ- 
κρατέῳ. 

8ὅ8. Φράστωρ: ὃ Φράστωρ τοῦ σκοποῦ τῷ ἀκοντίῳ A 
15 ὑπερήλασεν. 

85b. [ἄκοντι δὲ Φράστωρ ἔλασε σκοπόν: ὁ δὲ βορξρ 
Φράστωρ ἀκοντίῳ ἀγωνισάμενος ἔρριψε κατὰ σκοποῦ. of δὲ 
τὸ ἤλασε σκοπόν ἀντὶ τοῦ τῆς νίκης εὐτύχησε. (86.) ἔστε BCDEQ 
ὃὲ ὄνομα κύριον. 16Ε 810 

40 868. μᾶκος δὲ Νικεύς: ὡς Τυδεύς. Ὁ. ὁ δὲ λό- A 
yoc' μακρόν τι καὶ ἐπίμηκες ἐδίσκευσεν ὃ Νικεύς. ὅτι δὲ 
πέτροις τὸ παλαιὸν ἐδίσκευον, Ὅμηρος (9 190): βόμβησεν 
δὲ λύϑος.. 

866. μᾶκος δ᾽ Ἐνικεύς: "Eve ὄνομα κύριον. BCDEQ 

21 sch. 9. 190. *7 826 
— — — 

1 post ““λιρροϑίου add. ἤγουν ὁ Αλιρρόϑιος D | πριήρους B 
8 ἁλμιρροϑίους᾽ ἁλιρροϑίους vix. A — 4 τῆς ego: τοῦ | ft. 

“Ἅλιρο. | Μαντινίας 4 8q. ἀπὸ M. Σῆμος ὁ τοῦ AX. zo. ἐνίκα b 
ὅ πρῶτος corruptum; fi. "Hooc 1 ἀνίπτοιι 8. ἀπὸ M. 

καὶ del. b 9 &(& ἃ. ο.)λιρρόϑιοι || &Aupo. 10 ἄλερρ. || ὅτι addidi 
12 στ. 4o. post παγκρ. rp. δ 14 τῷ σκοπῷ τῷ ἄκοντι à: 

ego 16 1. om. CDEO 17 ἀκοντισάμενος CD | σκοπὸν Qv 
18 ἀντὶ τοῦ CDEQO: ἀντὶ B || τῆς νίκης εὐτύ "n6É φασιν B: 

v. v. ἐτύχησε E. τὴν νίκην ηὐτύχησε (| τῆς v. dao: € τῆς 
τύχης ἔτυχε ἤγουν τῆς νίκης D. elevi φασιν cum CDEQ | ἔστι DEG: ᾿Ἐνικεὺς B 22 {μαρτυρεῖν Ὅμ. ἢ 22.98 βόμβῳ ἤλασε 
δὲ λίϑω À 24 Ἔν. (alt.) — κύριον om. BD 
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d. μακρὸν ἐδίσκευσε δίσκῳ λειϑίνῳ. οὕτως of ἀρχαῖοι. μᾶκος 
δὲ μακρόν. (87.) παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (T 181)" χειρὶ περι- 
στρέψας. t:50Q 

BDEQ 878. χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ ἁπάντων: πάντας, φησὶ, 
CDEQ τοὺς ἀνταγωνιστὰς τῇ βολῇ παρελθών. Ὁ. τὸ δὲ χέρα 

κυκλώσας παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (ϑ 189)" 
τόν Qe περιστρέψας ἧκε στιβαρῆς ἀπὸ χειρός. 

BCDEQ c. τὸ δὲ καὶ συμμαχία ϑόρυβον. καὶ τοῖς παρεστῶσιν 
BCEQ αὐτοῖς συμμάχοις ἔκπληξιν καὶ τάραχον ἐκίγησε | μέγαν διὰ 

τὸ ὑπερβεβλημένον τῆς βολῆς ϑαῦμα. καὶ τοῦτο παρὰ τὸ 
Ὁμηρικόν (9 190) 

κατὰ δ᾽ ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ 
Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυσίκλυτοι ἄνδρες. 

BEQ 88a. καὶ συμμαχία ϑόρυβον: ἀντὶ τοῦ τὸ πλῆϑος 
(ODEQ ϑαυμάσαν ἀνεβόησεν ἐπὶ τῷ τῆς βολῆς μήκει. b. ἢ οὕτω᾽ 

παρεκίνησε καὶ ἀνήγειρε τὸ τῶν συμμάχων πλῆϑος. 9010 
A 886. [κυχκλώσαις:} ἤτοι διὰ τὸ προβάλλειν τοὺς ἄλ- 
λους τῷ δίσκῳ διαταραχϑῆναι εἰς τὸ πλῆϑος ἀποϑαυμάσαν- 
τας ἐπὶ τῷ τῆς βολῆς μήκει. — d. ϑόρυβον: ἀνήγειρε δὲ 
νικήσας ταραχὴν τοῖς συνοῦσιν᾽ ἐβόησαν γὰρ ϑαυμάσαντες 
τῆς βολῆς τὸ μῆκος. 

Β 89. παρέϑηξεν: ἐκίνησε. παρώρμησεν. 
Β 904. ἐν δ᾽ ἕσπερον ἔφλεξεν εὐώπιδος: τῆς δὲ 

BCDEQ εὐώπιδος σελήνης τὸ ἐρατὸν φάος κατέλαμψε | τὴν ἑσπέραν. 

1 μακρὸν om. Β [ ἠδίσκευε ἢ ἐδίσκευε v | A49. δίσκῳ CD 
2 παρὰ δὲ τὸ Ou. B 2--4 περιστρέψας. χέρα κυκλώσαις ὑπὲρ 
ἁπάντων:) περιστρέψας. C περιστρέψας ** χέρα κυκλώσας DEG 
περιστρέψας φησὶ χέρα κυκλώσαις. ὑπὲρ ἁπάντων: BV 4 φασὶ E 

ὅ ἀντιγονιστὰς E|| τὸ δὲ om. C — 7 περιτρέψας E || ὑπὸ E 
8 τὸ δὲ om. C || xol (alt.)| ἀντὶ vo? καὶ v (B legi nequit, sed vix 
habuit ἀντὶ τοῦ) 9 τάραχον B?CE: ταραχὴν B?0Qv || ἐκί- 
νησε B: ἐποίησε ΟὍΕΘ 10 τῆς] διὰ τῆς E — 12 ἔστηξαν E 
18 φαίης xs E || νάυσικλητοὶ E — 14 ϑόρυβον om. EQ ἢ τὸ πλῆ- 
ϑος B: πλήϑους E πλῆϑος Ὁ 16 ἐβόησεν EQ 16 ἀνέγειρε 
ΕΘ || τὸ om. D || πλῆθος] πληγῆς D 17 l. seclusi || προβάλλειν 
A: προσβ. Red. ὑπερβι b 18 sig corruptum; size? Schroeder; 
an ἐποίησεν || &xo9. — 19 μήκει del. b. 19 βοῆς: b || μήκει] 
-&L ex corr. (-5?) | ἐβόησαν --- 21 μῆκος delenda? 21 βοῆς: b 

23 l. ἐν δ᾽ ἕσπερον et CEO ᾿ 
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ταῦτα γὰρ ἐγένετο τοῦ ἕξσπέρου καὶ τοῦ σκότου καταυγα- 
ξομένου ὑπὸ τῆς σεληνιακῆς αὐγῆς. ὍὌ. ἐρατὸν δὲ φάος. 
τὸ πανσέληνον᾽ τελεῖται γὰρ κατὰ πληροσέληνον. ὡς αὐτὸς 
ἐν τοῖς πρώτοις εἶπεν (III, 19). — c. ἔδει δὲ οὕτως εἰπεῖν᾽ 

5 οὔσης δὲ πανσελήνου ἐτέϑη ὁ ἀγὼν, ] ὁ δὲ τὸν ἀγῶνα δια- BCEQ 
ϑέμενος τοῦτο τότε ἐπήνεγκεν. 9Q ἃ. ἐν δ᾽ ἕσπερον BEQ 
ἔφλεξε: τὸ ἑσπερινὸν φάος. 6. ὅτι ἐν πανσελήνῳ ἐτέϑη 
ὁ ἀγών. 9050 

91. σελάνας ἐρατὸν φάος: τοῦτο ἔδει πρῶτον εἰπεῖν A 
19 ὅτε πανσελήνου οὔσης ὃ ἀγὼν ἐτέϑη. εὐήϑως δὲ καὶ of 

φαντασϑέντες ἄχρι δύσεως ἡμέρας αὐτοὺς ἀγωνίξεσϑαι. 
928. ἀεέδετο δέ: τῶν ἐπινίκων λεγομένων ἤχει ἡ A 

Πίσα. 
92b. ἀεέδετο δὲ πᾶν τέμενος: ἐν δὲ ταῖς εὐωχίαις BCDEQ 

15 περιήδετο xol ἠχεῖτο τὸ πᾶν τέμενος εὐφημιῶν καὶ ὕμνων 
λεγομένων. οὗτος γὰρ ἐγκωμιαστικὸς τρόπος. c. ἢ οὕτως" BCEQ 
ἐνεκωμιάξετο ἐκ τῶν νικώντων τὸ τέμενός, φησιν. 

94. ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι: ταῖς οὖν ἀρ- BCDEQ 
χαῖς καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασι τῶν φϑανόντων καὶ νῦν ἡμεῖς 

20 ἀκολουθοῦντες τὴν ἐπώνυμον τῆς νίκης χάριν, τουτέστι τὸν 
ἐπινίκιον ὕμνον εἴπωμεν. ϑαυμάξοντες τήν τε βροντὴν τοῦ. 
Διὸς καὶ τὸν ἔμπυρον αὐτοῦ κεραυνόν. 968 

95a. χάριν νίκας: ἔξωϑεν ληπτέον τὸ εἴς εἰς χάριν A 
κελαδησόμεϑα βροντάν. Ὁ. τὸ δὲ ἐπωνυμίαν τοῦ χάριν 

35 ἐπίϑετον᾽ τὴν ἐπωνύμους ποιοῦσαν, ἀντὶ τοῦ ἐπονομάξοντος 

1 σκότους E 1.2 καταυγ. ΟΌΕΘ: καταυγ. καὶ φαιδρυνο- 
μένου Bv 2 ἐρατεινὸν E || φάος CDEO: φάος σελήνης B 
6 τότε τοῦτο Bv 7 ἔφλεξε om. EQ || φάος EQ: φῶς Bv || ἐν 
πανσ. yàg, Om. ὅτι, Βν 18 Πίσσα 141. om. D || πᾶν τέ- 
μενος om. EQ 16 xol sóg. καὶ ὕμ., om. λεγ. ἢ 16 γὰρ 
ἐγκ. B: πανεγκ. D παρεγκ. CE. éyx. Q 17 ἐνεκωμ. B: ἐγκωμ. 
CEQ ἐνεγκωμ. v || νικώντων τὸ τέμενος B: νικῶν Ὁ νικῶν τὸ E 
νικώντων ῷ || φησιν] φασι E om. € 18]. B: om. CD ἀρχαῖς 
δέ EQ | ταῖς ἀρχαῖς οὖν E 20 τὴν] τὸν Ε 21 εἴπωμεν 
CDEQO: εἴπωμεν. ἢ ἔξωϑεν τὴν εἴς πρόϑεσιν ληπτέον, ἵν᾽ ἡ εἰς 
χάριν κελαδήσομεν Bv (cfr. 96 d) l| ϑαυμάξοντες om. CO 22 τὸ 
fuz. αὐτοῦ βέλος, τὸν κεραυνόν Bv — 26 ἐπωνύμους V (836,8): 
ἐπωνυμίαν | ποιοῦσιν: ego | ἀντὶ τοῦ — 386,1 καλοῦντος non 
intellego; ἑπονομάξουσαν καὶ καλοῦσαν Schroeder 
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καὶ καλοῦντος. ὁ. ἄλλως᾽ ἐπωνυμίαν νίκης χάοιν τὸν ἐπί- 
νικον εἶπεν. 

cpEQ 95d. ἐπωνυμίαν χάριν: ἔξωϑεν τὴν εἴς πρόϑεσιν 
λάβε᾽ εἰς χάριν κελαδήσομεν. 6. ἀντὶ τοῦ τὸν κεραυνὸν 

cEQ ὑμνήσομεν. ἢ, ἄλλως τὴν ὀνομαστὴν βροντὴν καὶ δια- 
βόητον. κ΄. ἢ οὕτω᾽ τὴν νέκην περιφραστικῶς τὴν διαβόητον. 

BEQ  h. ἄλλως᾽ χάρεν νίκης. διὰ τὴν νίκην. 1. ἢ οὕτως᾽ ἐπί- 
ϑετον τῆς νίκης τῆς ἐπωνύμους ποιούσης. ἘΚ. ἢ τῆς ὄνομα 
φερούσης καὶ κρατούσης ἐν παντὶ κράτει. 99B 

A 964. πυρπάλαμον βέλος: τὸν κεραυνὸν καὶ ἐκ πυ- 
ρὸς καὶ ἐκ Διὸς τεχνασϑέντα. 

BCEQ 96b. x«i πυρπάλαμον βέλος ἐν ἅπαντι κράτει: 
τὸν ἐπὶ πάσῃ χρείᾳ τοῦ κράτους αὐτοῦ ἁρμόδιον καὶ ἐπαρ- 

BCDEQ κοῦντα πρὸς τὰς χρείας. 0. ἢ πρὸς πᾶσαν αὐτῷ δύνα- 
BDEQ μὲν ἀραρότα᾿ι — d. ἢ κράτει τῇ νίκῃ νικῶντα ἀεί. 968 

, EQ €. χράτεε ἀραρότα: ἡρμοσμένον παντὶ κράτει τοῦ Διός. 
A 998. χλιδῶσα δὲ μολπά: τρυφῶσα δὲ ἡ μολπὴ τῶν 
ἐπέων ἀντιάσει πρὸς τὸν κάλαμον. τοῦτο δέ φησιν ἐπεὶ 
μετ᾿ αὐλῶν τὸν ὕμνον ἔλεγον. 

BCEQ 99b. χλιδῶσα: τρυφῶσα. ἐναβρυνομένη. 
BCDEQ C. ἡ μολπὴ ἡ τῶν μελῶν ἁβρῶς καὶ ἡδέως ἐντρυφῶσα 

τῇ ἡδονῇ ἀπαντήσει πρὸς αὐτόν. 
A 100a. ἀντιάξει: ὁμοδρομήσει. συναντήσει τῷ αὐλῷ. 

b. olov ἀντιάσει. ἀνακινήσει. 
0Ε0 1006. ἀντιάξει μελέων: ἀπαντήσει. ἀντηχήσει. 

1 νίκην 4 λάβε CD: λαμβάνει EQ. ληπτέον Β (vid. ad 
p. 385,21). Ft. del. | κελαδήσομαι CD -σωμεν Q [|τὸν κερ. om. C 

5 ὑμνήσομεν E: -σομαι CD -σωμεν OQ 6 ἢ οὕτω 60: 1) 
τοῦ E ἣ C || msotgo. τὴν νίκην € 1 ἄλλως om. Q || ἀντὶ τοῦ 
di& v. v. Βν 8 Üüvouc om. B 9 non intellego; καλούσης ὃ 
Schroeder, del. ἐν π. κράτει 121]. E (om. καὶ et dv) Q0: om. B 
ἐν ἅπ. xo. Ü 18 χορείᾳ E || ἁρμόδι.ι Ε 14 χορείας E ἢ Ἶ Β: 
καὶ € ἄλλως DEO 16 ἀρηρότα Bv || νικῶντα] νικῶν 
16 κράτει καὶ ἀραρ. E 17 μολπᾶ (in l) 20 χλιδῶσα δὲ 
μολπά" ἀντὶ τοῦ vovg. Bv || ἅβρυν. CE 21 sch. 99c ὁ (δὲ) 
νοῦς praem. CEQ ἤτοι praem. B 22 αὐτόν] αὐλόν Bergk 
N. Jhbb. 117 (1878), 48; debuit {τὸν αὐλόν 28 ἀντιάξει 
25 ἀντιάξει (Bic) — ἀντηχήσει E: ἢ ἀντηχ. D ἀντιάξει᾽ ἀπαντιάξει 
(-σει 05)" ἀντηρήσει Q 

10 

1ὅ 

20 
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d. ὁ δὲ ὕμνος τρυφηλῶς καὶ ἡδέως μετὰ αὐλῶν ῥηϑή- BEQ 
ὅεται. 100^ & 

1018. Δέρκᾳ: καὶ ἐν ἀρχῇ ἔλεγεν ὅτι διόστηκε τὸ A 
πρῶτον τῆς ὁμολογίας τοῦ γράψαι τὸ ἐγκώμιον. καὶ νῦν 

6 ἀπὸ τῆς Δίρκης [τὴν Θήβην φησὶ] καὶ ἐν Θήβῃ φησὶ μετὰ 
πολὺν χρόνον πεφηνέναι τὰ μέλη καὶ τὰ ποιήματα, ὡς ἐν 
Θήβαις γεγραφὼς τὸν ἐπίνικον μετὰ πολὺν χρόνον τῆς 
ὁμολογίας. 

101b. τὰ παρ᾽ εὐκλεεῖ Δίρκᾳ: ἅτινα μέλη ἐν τῇ Βοερ 
10 ἐνδόξῳ Δίρκῃ, ἤτοι Θήβαις, ἐν πλείονι μὲν χρόνῳ τῆς προσ- 

δοκίας ἐφάνη καὶ ἐγράφη᾽ | ἀλλ᾽ οὕτως ἐστὶ γλυκὺς ὁ ἐπί- 
νικὸς τῷ λαβόντι ὥσπερ παῖς γνησίας γυναικὸς καὶ οὐ 
παλλακέδος πατρὶ γεννηθεὶς ἤδη γεγηρακότι. — c. ἄλλω: BODEQ 
Ζέρκη πηγὴ ἐν Θήβαις. ἃ. κεχρονικέναι μέν φησι καὶ ἐν BcEQ 

16 ἀρχῇ λέγων ὁ Πίνδαρος ὅτι διέστηκεν ἀπὸ τῆς ὁμολογίας 
πρὶν γραφῆναε τὸ ποίημα᾽ καὶ νῦν ἀπὸ τῆς Δέρκης (σημαί- 
vov ἐν Θήβαις) φησὶ μετὰ πολὺν χρόνον πεφηνέναι τὰ 
μέλη καὶ τὰ πονήματα, ὡς ἐν Θήβαις γεγραφὼς [τὰ μέλη 
καὶ τὰ ποιήματα, ἤτοι] τὸν ἐπίνικον, μετὰ πολὺν τῆς 

30 ὁμολογίας τῆς περὶ τοῦ γράφειν χρόνον. e. ἅπερ μέλη BDEQ 
χφόνῳ ἐφάνη ἐν Bowna. ἐπεὶ μετὰ χρόνον ἔγραψε τὸ 
ποίημα. 1035 Ε 10690 

102a. ἀλλ᾽ ὥστε παῖς ἐξ ἀλόχου: γνησίας γυναικὸς COE 
καὶ οὐ παλλακίδος. ^ b. ὁ δὲ νοῦς ἀλλ᾽ οὕτως; ἐστὶ γλυκὺς CDEQ 

86 ὁ ἐπένικος τῷ λαβόντι ὥσπερ παῖς | πατρὶ γεννηθεὶς ἤδη DEQ 
— 

1 τουτέστιν praem. B ν — φησὶ delevi 6 og VY 
(18): ὧν 10 ἤτοι DEO: φησὶ Edi de iv Bv — 11sqq. cfr. 102b 

11 γλυκὺς om. Βν 14 μέν ΟΕθ: δέ Bv ᾿ φασι Ε 15 ὁμο- 
λογήσδξως Q0 | ἀπό --- 16 γραφῆναι ex sch. 1018 male jutellocto 
corrupta 16 civ] zeóg E 16.17 emu. ἐν Θ. om. Bv | ση- 
μαίνων (0: σημαῖν(ον) E συμβαῖν(ον) C. Cfr. ὅ 17 πεφυκέ- 
ναι Bv (ante h) 18 καὶ τὰ] καὶ E 18.19 τὰ μέλη καὶ τὰ 
z. EQ: ταῦτα Β αὐτὰ (ante γεγραφὼφ) C. Seclusi cl. A 7 
19 ἐπινίκιον EQ jJ πολὺ CE 20 τοῦ περὶ τὸ γρ. χρόνου C i 
Gzeg Becripsi: 7] οὕτως" dr de ἄλλως" ἅπερ D ταῦτα γὰρ τὰ 
Bv 21 χρόνῳ] χρόνος Εὖ χρόνου E 28 ἀλλ᾽ ὥστε om. E 

24 οὐ om. E || sch. 102b Li ὥστε praem. ἢ. || ὁ νοῦς D 
25 ἐπινίκιος 

SoHOL. IN PrNDARUM ed. Drachmann. 29 
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BDEQ γεγηρακότι. 10E 6. ὁ δὲ νοῦς οὕτω δέ σοι ποϑεινὰ xoi 
ἡδέα ἔσται, ὥσπερ τις γνήσιος παῖς ἐκ νομέμης γυναικὸς 

BCDEQ πατρὶ | ποϑεινὸς ὁρᾶται εἰς τὸ ἀνάπαλιν τῆς νεότητος ἐλ- 
BCEQ ϑόντε᾽ τουτέστι, γηράσαντι. | πάνυ τε τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς 

τὸν νοῦν ἐκπυροῖ πρὸς τὸν πόϑον κεχαρισμένος φαινόμενος. 
διατί δὲ ὁ παῖς ποϑεινός ἐσγι γηρῶντι; ἐπειδή, φησιν, 
ὴ περιουσία καὶ ὁ πλοῦτος ἄρχοντα καὶ δεσπότην ἑξαυτοῦ 
λαχὼν ἀλλότριον τοῦ γένους καὶ ἔξωϑέν τινα ἐπαχϑέντα 

6Ε9 λυπηρότατός ἐστι τῷ ἀποϑνήσκοντι. d. τὸ δὲ ἕκοντι 
νεότατος, εἰς τὸ ἔμπαλιν τῆς νεότητος, τὸ γῆρας. e. εἰς 
τὸ γῆρας ἤδη ἐληλυϑότι, καϑ'᾿ ὃν καιρὸν οὐκ ἔστιν οἷος 

ἄλλο γεννῆσαι. ' 
A 104a. τοὔμπαλιν: εἰς τὸ ἐναντίον τῆς νεότητος. 

b. τουτέστι γεγηρακώς. | c. ϑερμαίνει: ὃ γεννηϑεὶς τοῦ 
πατρὸς ϑάλπει τὸν νοῦν. 

ABDEQ | 106a. ἐκεῖ πλοῦτος: τοῦτο ἐν τῷ καϑόλου λέγει" 
ἐπεὶ πλοῦτος ὁ ἐπακτὸν λαχὼν ποιμένα τὸν διαδεξάμενον 
τῷ καταλιπόντε καὶ ἀποθνήσκοντι στυγερός ἐστιν. διὰ δὲ 
τούτου σημαίνει ὅτι ἐάν τις ἔχων πλοῦτον ἄτεκνος ἀπο- 
ϑνήσκῃ διάδοχον μὴ καταλιπὼν, ἐπώδυνος αὐτῷ γίνεται: 

8CDEQ b. ἄλλως᾽ τὸν μὴ κατὰ γένος διάδοχον᾽ παρὰ τὸ Ὁμηρι- 
κόν (E 158): χηρωσταὶ δὲ διὰ κτῆσιν δατέονται. τὸ δὲ 

1 ὁ δὲ νοῦς BD: ποϑεινὸς ἔχοντι EQ. 2 ἔσται DEO: ἔσται 
τὰ μέλη, φησὶν Bv 8 .ποϑεινὸς πατρὶ E | ὁρᾶται om.Q0 4 γηρά- 
σαντος B || τε ego: ys CE σὲ G0 om. Bv γὰρ ἃ'ἃ 6 ἐκπληροῖ ΕἸ 
κεχαρισμένως b 6 ante διατί praem. ἐπεὶ πλοῦτος ὃ λαχών 
Bv || γηρῶντι BC: γηρῶντι λέγει E. y. λέγεται Q, trp. ὁ παῖς post 
λέγεται 9 λυπηρότατον Q | t — 11 ἐληλοϑότι] νεότατος ἔμ- 
παλιν, ἤτοι τῷ vue c 10 νεότατε (pr) EQ 10.11 τὸ γῆρας. 
sig τὸ γῆρας E: τοῦ γήρως Q — 11 ἐληλυϑότος ἃ — 15 ϑάλλει: b 

16 ἐπεὶ πλοῦτος Α: ἐπεὶ mÀ. ὃ λαχών D ἐπεὶ (ὃ) πᾶ. ὁ λα- 
χὼν ποιμένα ἑπακτόν EQ. ἄλλως Βν | τοῦτο om. V. 17 ἐπεὶ --- 
ποιμένα om. DEO || πλ. ὁ λαχ. ποιμ. ἐπ. Βν 18 καὶ A: ὅ ἔστι 
τῶ V || στυγερός À: στυγερώτατος (-ο») ΒΕ στυγερώτερος D 
ἐστι Α: ἐστι καὶ ἀλλότριος (-ov) V 19 τούτου V: τοῦτο ^| 
ἔχῃ et 19. 20 ἀποϑνήσχων καὶ διαδόχων — 19.20 ἀποϑν(ήσκῃ) 

20 καταλιπὼν ADE*: καταλίπῃ ἴβεια | ἐπώδυνος] στυγερὸς 
Q7"** (in ras.?) || αὐτῷ γίνεται om. A 21 διάδοχον CDEO: 
διάδοχον ἔχοντα Βν 229 δατέοντο Hom. 

10 

16 
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ϑνάσκοντι κοινῶς πρὸς ἀμφότερα" ἀλλότριον ϑνήσκοντι, καὶ 
στυγερώτατος ϑνήσκοντι. πάνυ γὰρ ἀλγοῦσιν oí Τοῖς μὴ 
προσήκουσι διαδόχοις χρώμενοι. 109EQ.. 6. ὥσπερ οὖν, φησι, BDEQ 
λυπηρόν ἐστε τῷ τελευτῶντι ἀλλοτρίῳ τίνι χρήσασϑαι πλη- 

5 ρονόμῳ: οὕτως ἀλγεινόν ἐστι καὶ ὕταν κάλλιστα μὲν ein 
διαπεπραγμένος Tig, ἄνευ δὲ ἐπαίνου. καταλύσῃ τὸν βίον, 
ὦ ᾿4γησίδαμε, κενῶς μοχϑήσας. ὡς μηδὲ βραχύ τι τερπνὸν 
καὶ ἡδὺ ἀποκερδάναι ἐκ τῶν πόνων. 105ΕῈ0 

109. καὶ ὅταν καλὰ [μὲν] ἔρξαις: καὶ ὅταν καλά AB(C)DEQ 
10 τις ἐπιτελέσας ἔργα δίχα καὶ χωρὶς ἀοιδῆς ἀποϑάνῃ ἀκλεὴς, τῷ 

μόχϑω βραχὺ δέδωκε τερπνὸν, τουτέστε βραχὺ ἐτέρῳφϑη παρα- 
χρῆμα, οὐκέτε δὲ τελευτήσαντος αὐτοῦ μέμμηταί vig. 114A 118E 

110. ᾿4έδα σταϑμόν: τὸν οἶκον. ἢ τὸν "Aióqv, περι- A 
φραστικῶς. | Pl 

15 111. τὸ κενεὰ πνεύσας ἀντὶ τοῦ ματαίως μοχϑήσας. A 
1128. τερπνόν: βραχὺ τυγχάνει παρ᾽ αὐτὴν τὴν νέκην. 122 A 
112b. βραχύ τι τερπνόν ἀντὶ τοῦ οὐδέν. οὐδὲ ὀλί- DEQ*» 

γον. οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον. 1τ14 Ερὺ 
113a. τὸν δέ: ἀντὶ τοῦ οὐδέν. ... πᾶσα μουσικὴ A 

40 ἀναπέμπει καὶ διαποικίλλει τὴν χάριν. 
113. τὶν δ᾽ ἁδνεπής ve λύρα: b. vív σοί “ωρικῶς. BCDEQ 

e. σοὶ οὖν, φησι, πᾶν εἶδος μουσμης διαποικίλλει τὴν χάριν 

17 sch. E 800 

1 ϑνήσχοντι E | ἀμφοτέρους E  ϑνάσκοντι DEO | καὶ — 
2 ϑνήσκοντι om. DÜ. 2 ϑνάσκονι Ε 8 sch. 106c 1. ἀλλ᾽ ὥστε 
praem. ἃ 4 τὸ ἀλλοσρ.ι EQ — 6 καταλύσῃ BE: κατακλείσῃ D 
καταλείψει ἃ (-ἀήφη 6) 7 κενῶς --- 8 πόνων» μηδὲν ἡδὺ τῶν 
πόνων κερδάνας Ὁ 71 κενῶς BGO: καὶ ὧς E 9 καλὰ "μὲν ἔρ- 
Écie om. A | ἔρξαις B ἔρξας E ἔρξας CDO 9.10 καὶ ῦταν τίς 
φησι (φ. om. CDEQ) καλὰ μὲν ἐπι V. 10 ἀοιδῆς Α: ὕμνουν 
11 βραδὺ δέδωκε Α βραχύ τι ἔδωκε d Ι βραχὺ (alt.) A: βραχύ τιν 

11.12 παραχρῆμα Α: τῷ μόχϑῳ (χρόνῳ ᾧ ὅσον παραχρῆμαν 
12 οὐκέτι γάρ τις αὐτοῦ κα (αὖτ. καὶ om. Q) τεᾶ. μέ V 

185 πνεύσας] πνεύ: Α 16 βραχὺ τυγχ. corrupta; om. b | παρ᾽ 
Β: περὶ 19 ἀντὶ τοῦ οὐδέν zt ad βραχύ pertinens | lac. in- 
dicavi; (σοὶ οὖν Schroeder 21sqq. sch. 118 b post c trp. - 
d post. 22 χάριν inser. Bv 21 l. om. E || ἡδυεπ. D, om. ze λύρα | 
τίν ἀντὶ τοῦ aol Βν τίν καὶ σοί D 22 post μουσικῆς add. ἀνεγεί- 
θξι, ἄνω ποιεῖ͵ ἢ Bv; cfr. 1146 || ἀναποικίλλει Bv; cfr. 114f 

ἜΝ 
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BC xol παρέχει τὴν ἡδονήν. d. παρὰ τὸ Ὁμηρικόν (D 126): 
πολέας δ᾽ ἐνέπωσσεν ἀέθλους. iE | 

A 1144. ἀναπάσσει: ἤτοι ἀνεγείρει. ἄνω ποιεῖ. ἀνα- 
βάλλει. Ὁ. καὶ γὰρ τὸ πάσσειν ποικίλλειν ἐστὶ, καὶ παστὸς 
διὰ τὸ πεποικίλϑαι. ο6. ἀναποικίλλει σοι τὴν χάριν ἦ τε 5 
λύρα καὶ ὁ αὐλός.. Ὅμηρος (l Ll) πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν 
ἀέϑλους. 

Β 114. ἀναπάσσει: ἀναπέμπει. ἀναποικίέλλει. 
ΕρὉ — li4e. ἀναπάσσει: ἀνεγείρει. ἄνω ποιεῖς — f. ἢ &vo- 

ποικίλλει σοι τὴν χάριν dj τε λύρα καὶ ὃ αὐλός. i199" 19 
A 115a. χάριν: τὴν τῶν νικησάντων. — b. τρέφουσι xoi 
αὔξουσι τήνδε τὴν χάριν τοῦ νικῶντος oí Μοῦσαι. 
c. ἀντὶ τοῦ τὸ ποίημα. ἀ. δοξάξουσι τοὺς νικῶντας. 

ΒΟΌΕΟ — libe. τρέφοντι δ᾽ εὐρὺ κλέος: αὔξουσι δέ cov τὸ 
κλέος αἱ Μοῦσαι xal οἵ λόγοι ἀϑάνατοι γὰρ οἱ διὰ τῶν 15 

BDEQ λόγων ἔπαινοι. f. τρέφουσι δὲ αἱ Μοῦσαι μέγιστον κλέος 
τῶν νικησάντων. 

A li7a. ἐγὼ δὲ συνεφαπτόμενος: καὶ αὐτὸς ἐγὼ τῶν 
Μουσῶν τῆς ὠδῆς ἐπιλαμβανόμενος τρέφω σου τὸ κλέος 
ὕμνῳ ὡσανεὶ μέλιτι πιαίνων τὴν πόλιν. 110 . 39 

BDEQ — li7b. ἐγὼ δὲ συνεφαπτόμενος σπουδᾷ: καὶ αὖ- 
τὸς δὲ ἐγὼ τῇ σπουδῇ συνεφαπτόμενος τῶν Μουσῶν, συλ- 
λαμβανόμενος καὶ συνεργῶν τρέφω σου τὸ κλέος καὶ αὔξω, 
εἴς τε τὸ τῶν “οκρῶν (P9vocg» ἐμαυτὸν ἐμβάλλων καὶ ὧσ- 
ανεὶ μέλιτε πιαίνων τὴν πόλιν [καὶ ἡδέως διατίθημιε ὑμνῶν. ] 25 

1 post ἡδονὴν add. 5j τε λύρα καὶ ὁ αὐλός Bv; cfr. 114 
8 ἄνω movit Y (10): ἀναποιεῖ A. Has glossas ad lect. ἀναπτάσσει 
A U) pertinere put. Mommsen sch. Germ. p. ὅδ 8.4 ἀναβάλλει] 
t. ἀναποικίλλει cl. V ibid. 6 πολλέας δ᾽ ἀνέπασσεν 10 σοι Q* 
(et A 1146): σου EQ (cfr. δὰ ,D.941,94) 14 τρέφοντι BC: τρέ- 
φουσι DE ἔχοντιν 15 καὶ οἱ λόγοι om. D 15.16 τῶν λόγων ΒΕ 

(τῶν A E): v. 4. ἐμῶν Ὁ τ. ἐμῶν 4. CQ 16 sch. 115f ἄλλως 

praem. Bv || τρέφουσι) ἔχουσι v 20 ὕμνῳ — πιαίνων scripsi cl. V: 
ὑμνῷ οὖν εἰ μέλλοι civàv À 21 σπουδ(ῷ) B: om. CEQ 
39 δὲ om. E || τῆρ σκουδῆς D ἐν τῇ σπουδῇ 60 | rie rs. 
DEO 2428 cov om. D 24 4oxoév ἔϑνος scripsi: λόγων || ἐμ- 
βαλὼν E|| καὶ del Hartung 25 πιαίνων B?D (εἴτ Α 30 πι- 
«ivo EO | καὶ --- ὑμνῶν seclusi (om. A) 
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117. σπουδᾷ: τῇ axovóij τῶν Movcóv. B 
118. ἀμφέπεσον μέλιτι καταβρέχων: ὥρμησα. αὖ- BEQ 

τῷ τῷ ποιήματί, φησι, καταβρέχων, τουτέστιν ὑμνῶν, 1380 
119. παῖδ᾽ ἐρατόν: ταῦτα κομματικῶς καϑ' ἑαυτὸν λέγει. EQ 

δ 120. τὸν εἶδον: ἀντὶ τοῦ ἔγνων. ^ Β 
121a. κρατέοντα: νικῶντα. — b. χειρὸς ἀλκᾷ: ἀντὶ B 

τοῦ πυκτικῇ. 
122a. κεῖνον κατὰ χρόνον: οὐ γὰρ ἐν ᾧ καιρῷ ἐνί- A 

κησεν ἔγραψε τὸν ὕμνον. 
10 122b. κεῖνον κατὰ χρόνον: τὴν βραδυτῆτα τοῦ ἐπι- BCEQ 

vixlov καὶ νῦν ἐπιδείχνυται. subscr. Q 
1220. ἰδέᾳ τε καλόν: καὶ τῇ ὥρα τοῦ σώματος iva- A 

βουνόμενον καὶ τῷ κάλλει. 
128a. ὥρᾳ vt κεκραμένον: καὶ τῷ κάλλει τοῦ σώ- BcEQ 

16 ματος ἀναλόγως συγκεκραμένον καὶ φαιδρυνόμενον τῇ τού- 
του ὥρα. 

123b. & ποτ᾽ ἀναιδέα: ἥτις ὥρα ποτὲ τὸν ἀναιδῆ Β0Ὲ9 
θάνατον ἀπεκώλυσε τοῦ Γανυμήδους ἅμα τῇ ᾿Αφροδίτῃ. 
[Ὅμηρος (T 284) BCDEQ 

20 τὸν xal ἀνηρείψαντο ϑεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν | 
κάλλεος εἵνεκα οἷο, ἕν᾽ ἀθανάτοισι μετείη. 

e. ἄλλως ἡ ὥρα, φησὶ, τῆς ἡλικίας τῷ Γανυμήδει ϑά- cpEQ 
νατον ἄλαλκε᾽ | καὶ γὰρ δι᾽ αὐτὴν καὶ διὰ τὸ κάλλος ἀϑάνα- gcpEQ 
τος ἐγένετο. 1130Ὁ 

s τέλος ᾿4γησιδάμου. 

92 μέλιτι καταβρέχων om. Bv 8 φησι om. Bv 4 κομ- 
ματικὰ Q (b ex Vrat.?) 15 καλιὸν 12.18 ἐναυρονόμιον: h 

14 l om. Bv 14.15 σώματός φησιν Βν 1 συγκεκραμ- 
μένον BCEv (corr. Beck) 17 l. om. BDv | dec φησί Bv 
18 Γαννυμ. DEO || post 49000. trp. 28 καὶ — 24 ἐγένετο Bv 
19 καὶ 'Oy. CD 21 καλλ᾽ ἕνεκα E || olo ἕν’ BQ: οἷς ἔν D of 
ol» E 22 ἄλλως om. D || sch. 123c ante 19 Ὅμηρος € τοῦ 
Γαν(νγυμήδους CQ (Γανν- et DE) — 24 post ἐγένετο repet. 112. 
114 0; seq. 119. 122b 25 τέλος subscr. ἢ ! 
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Seholia in Olympioniearum earmen XI. 

ABCDE Τῷ αὐτῷ τόκος. | | 
BDEQ Τοῦ ια΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ς΄, ἡ 

δὲ ἐπῳδὸς κώλων τ. τὸ α΄ ἰαμβέλεγος τῆς τελευταίας εἰς. 
τὴν ἀρχὴν μετατεϑείσδης. τὸ β΄ ὕμοιον τῷ α΄ παρὰ τὴν 
τελευταίαν συλλαβήν. τὸ y τὸ αὐτὸ παρὰ τὸν τελευταῖον 5 
πόδα. τὸ Ó μικτὸν dx διμέτρου τροχαϊκοῦ καὶ ἡμίσεος 
ἔπους. τὸ ε΄ τροχαϊκὸν τρέμετρον βραχνυκατάληκτον. εἰς 
ἴαμβον Πινδαρικῷ ἔϑει. τὸ ς΄ ἰαμβέλεγος. ELM 

ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων i. τὸ α΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ D 
δίμοιρον ἔπους. τὸ γ΄ ἰαμβέλεγος παρὰ τὴν. πρώτην συλ- 10 
λαβήν. τὸ δ΄ τροχαϊκὸν τρίμετρον καταληκτικόν. τὸ ε΄ 
τὸ αὐτός τὸ ς΄ Εὐριπίδειον. τὸ ζ΄ ἐγκωμιολογικὸν ἐπι- 
λαμβάνον. τὸ « χοριαμβικὸν δίμετρον ὑπερκατάληκτον. 

τὸ ϑ' Εὐριπίδειον. τὸ V τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
BCDEQ — Inscr. a. τόκος ἐπιγέγραπται, ἐπειδὴ ἐν προσϑήκης μέ- 15 

Q&L τελευταῖον γέγραφε, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν δανεισμάτων 
τὸ προστιϑέμενον ἐκτὸς τοῦ ἀρχαίου. τόκος δὲ κέκληται παρὰ 

(BCDEQ τὸ ἐπιτετέχϑαι καὶ ἐπιγεγενῆσϑαι τῷ ἀριϑμῷ. — b. τῷ αὐτῷ 
γέγραφεν ἐν προσϑήκης μέρει διδοὺς ὡς ἂν τόκον διὰ τὸ 
μὴ παρὰ τὸν τῆς νίκης καιρὸν γεγραφέναι τὸν ἐπίνικον. 50 

1 inscr. τόκος (| ἀρχὴ τόκου P 2. ἡ στροφὴ κώλων ς΄ καὶ 
ἡ ἀντίστροφος ὁμοίως Ἐ || ἡ δὲ --- 8 v om. 0 2.8 ἡ ἐπῳδὴ B, 
om. δὲ 4 τὴν (pr.) om. B | κατατεϑ. Ὁ μετατιϑείσης E 6 voo- 
«íov BE 7 δίμετρον E || (Afjyov» sig Beck εἰς ἴαμβ. καταλῆγον 
ricl. 8 τὸ ς΄ ἰαμβικὸν τρίμετρον ἀκατάληκτον (βραχυκατ. 

Tzetzes, Pauw) 7) ἰαμβέλεγος ΟἸ Σοίζξοαν — 9 ἡ δὲ ἐπῳδ(ὸς) Qv: 
ἡ ἐπῳδ(ὸς ἢ B καὶ ἡ ἐπῳδὴ Ὁ τῆς émoóo?, om. κωλ. E — 
11 δίμετρον 0" (4 61.) 12.13 ἐπιλαμίνον E ἐπιλαμβάνονται δὲ 
αὐτοῦ διὰ τὸν δάκτυλον cod. Trichae; similiter Tricl. 18 zo- 
ριαμβικὸν Tricl, b: χορίαμβον DE** χορίαμβος ΒΈΡΕ60 || βραχυ- 
κατ. EQ 14 ἀκάτ.] om. Dh ὑπερκ. α 1 τῷ αὐτῷ praem. B 
τῷ αὐτῷ τόκος praem. v {|ἐπιγέγραπται C: γέγραπται BDEO- 
16 post γέγραφε inseruit 19 διδοὺς --- 20 ἐπίνικον Β 17 κέκλη- 
ται ΒΕ: λέγεται CD. γέγραπται Q 18 ἐπιτετέχϑαι 0? v: ἐπι- 
τετάχϑαι || ἀριθμῷ ὈΌΕΘ: ἀριϑμῷ τοῦ δανείσματος Bv 
18—90 post 1. scholii 1e habent DEQ; hic om. B, cfr. ad 16 

19 γέγραφεν scripsi: δὲ γέγραφεν γέγραπται DEO (τῷ 
αὐτῷ --- μέρει om. B) 20 ἐπίνικον BC: ἐπινίκιον DE 
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la. ἔστιν ἀνθρώποις: ὁ λόγος" καιρός ἔστι τοῖς ἀν- A 
ϑρώποις ὅτε χρεία γένηται ἀνέμων, ὅ,τε ἐπὶ τῶν πλεόντων 
μάλιστα συμβαίνει, καὶ γεωργοῖς ὄμβρον᾽ τότε δηλονότι ἐπι- 
νίκων ὕμνων καὶ ἐγκωμέων.... Ὁ. ..... ἄλλο ἔστι δὲ 

5 ὅτε καὶ τοῖς γεωργοῖς ὀμβρίων ὑδάτων )ένηται. 
le. ἔστιν ἀνθρώποις ἀνέμων ὅτε πλείστα χρῆ- BCDOEQ 

σις: ἔστι καιρὸς τοῖς ἀνθρώποις, φησὶν, ὅτε πλείστη χρεία 
γένεται ἀνέμου, | οἷον ἐπὶ τῶν πλεόντων μάλιστα συμβαίνει" BCEQ 
ἔστι δὲ ὅτε καὶ οὐρανίων ὄμβρων τοῖς γηπονοῦσι χρεία᾽ 

i0 οὕτω δηλονότε καὶ τοῖς ἀϑληταῖς ἐγκωμίων. ἃ. ἄλλως" EQ 
ἔστιν ὅτε τοῖς ἀνθρώποις πολλὴ χρεία ἐστὶν ἀνέμου, | οἷονεὶ DEQ 
τοῖς πλέουσι, καὶ ἔστιν ὅτε πλείστη χρεία ἐστὶν ὄμβρων καὶ 
ὑετῶν, οἷονεὶ τοῖς γηπονοῦσιν. 

2. ἔστι δ᾽ οὐρανέων: ἔστε δὲ καὶ Ors οὐρανίων ὑδά- A 
15 τῶν τοῖς γεωργοῦσιν. 4 fn. | 

ὃ. παίδων νεφέλας: παῖδας νεφελῶν τοὺς ὄμβρους A 
φησίν. 

48. εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις: εἰ δὲ φιλοπονήσας τις εὖ- A 
τυχοίη. b. εἰ δέ τίς, φησι, μὴ κατὰ κενὸν πονήσει. 

406. εἰ δὲ διὰ τῶν πόνων ἀϑλήσας νίκης τύχοι. τούτῳ μά- 
λιστα χρεία τῶν ὕμνων᾽ οὗτοι γὰρ αὐτῷ ἀρχὴν ποιοῦνται 
τῶν ὕστερον ἐσομένων περὶ αὐτοῦ λόγων" διὰ γὰρ τοὺς 
ὕμνους καὶ οἵ ὕστερον μνημονεύουσι τῶν προγενεστέρων, 
καὶ ὡσανεὶ ὄρκος πιστὸς; οὕτως καὶ (of)? ὕμνοι διασώζξου-- 

35 αιν αὐτῶν τὴν ἀρετήν. 6) 
4d. εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοι: εἰ δέ τίς, BDEQ 

φησι, μὴ κατὰ κενὸν πονήσει, διὰ δὲ τῶν πόνων ἀϑλήσας 

1 sch. 18 e& b cum sch. O. X coniunxit A — 3 ὄμβρον: ego || 
Γι οὔτω Schroeder  4]lac. indicavi| ἄλλο corruptum ὄ ὅτι: 
ego 6Lom.C {|ἀνέμω»γ --- χρῆσις om. DEO, inserto sch. Inscr. b 
(cfr. ad 842,18) 7 ἔστι B: ὁ δὲ λόγος" ἔστι CDEQ l φησὶν om. 
CEQ 8 γένηται Q (cfr. A 2. 5) 9 x«l ὅτε CE | γηπόνοις v 
(B legi nequit) 15 post γεωργοῦσι (sic AP*) hab. 24 καὶ ut 
«vsl — 25 ἀρετήν A 18.19 εὐτυχείη A! — 19 κενὸν πονήσει V 
(4 d): καιρὸν πονήσῃ Α 20 ἀϑλήσας V: ἀσκήσας À Ι τύχοι Υ: 
τύχη Α  243sq. efr. ad 15 24 οἱ addidi 2426 «ig εὖ πράσσοι 
om. DEQ | &/ — p. 844,1 ὕμνων bis hab. EQ 27 κἀτάκενον  | 
πονήσει BE^QPD*P: ποιήσει. E*?* ^or" πριήσῃ ἘΝ : 
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τοῦ ἀθλήματος τῆς νίκης τύχοι, τούτῳ προσδεῖ τῶν ὕμνων᾽ 
οὗτοι γὰρ οὐτῷ ἀρχὴν ποιοῦνται τῶν ὕστερον ἐσομένων 

BCDEQ περὶ αὐτοῦ λόγων. Vae 9. ἄλλωφ᾽ εἰ δέ τις πονήσας 
εὐτυχῆ πράσσοι καὶ νικήσει, τούτῳ οἵ ἡδεῖς οὗτοι ὕμνοι 
τῶν ὕστερον ἐπαίνων ἀρχὴ γίνονται καὶ πρόφασις᾽ ἀντὶ 
τοῦ oí ὕμνοι οὗτοι αἴειοι γίνονται τοῦ καὶ αὖθις μνημο- 

B(C)EQ νεύεσϑαι τοῦ νικηφόρου τὰ κατορθώματα, | τῶν ὕστερον 
μετὰ ταῦτα λόγων do: ἐπαίνων μελλόντων λέγεσϑαι τοῦ 
ὕμνου τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν πρόφασιν διδόντος. cB a3EPQ" 

BDEQ — 4f. μελιγάρνυες; ἐπειδὴ ἡδυτάτοις μέλεσιν | ἐχρήσατο. 
BEQ g. ἄλλως" μελυγάρυες ὕμνοι, φησὶ, τῶν ὑστέρων λόγων 

ἀρχή εἶσι. δι᾽ αὐτοὺς γὰρ καὶ οἵ ὕστεροε μνημονεύουσι τῶν 
προγενεστέρων. ^ h. ἢ ταῖς ἀρεταῖς oí dm συνηρμοσμένοι 
εἰσὶ τῶν ὑμνουμένων. 458 T^ E 

A 5. τέλλεται: ἀντὶ τοῦ τέλλονται of ὕμνοι᾽ ἑνικὸν ἀντὶ 
πληϑυντικοῦ. 

A 68. καὶ πιστὸν ὅρκιον: σύνϑημα. ὁμολόγημα. δύ- 
ναταί τις ὀμόσαι νενικηκέναι τὸν ᾿4γησίδαμον ἀκούων τοῦ 
ὕμνου. Ὁ. ἄλλω: of ὕμνοι πιστὸν 0gxióv εἰσι τῶν ἀρε- 
τῶν οὐ γὰρ ἀπολείπουσιν αὐτοὺς οὐδέποτε συμπαρόντες, 
ἀεὶ δὲ μνείαν πορίξουσιν αὐτοῖς. 

B8CDQ θο. καὶ πιστὸν ὅρκιον μεγάλαις ἀρεταῖς: οἵ oot 
οὐ γὰρ ἀπολείπουσιν αὐτοὺς παρόντες, ἀλλ᾽ ἀεὶ μνείαν αὖ- 
τοῖς πορέξουσεν. πῆρ 

AEQ (8. ἀφϑόνητος δ᾽ αἷνος: ἀφθόνητος ὁ ὕμνος ἐστὶν 
ἔπαινος καὶ ἀνάκειται τοῖς Ὀλυμπιονίκαις. 80 15E 

1 προσδεῖται ὕμνων θδν 2 αὐτῶν DE 9.8 ἐσ. περὶ 
αὐτοῦ DEO: πρὸς αὐτὸν καὶ περὶ αὐτοῦ ἐσ. Bv 8 ἄλλως] εἰ 
δὲ σὺν πόνῳ C id. add. E 4 εὐτυχῆ CDEGO: εὖ B || πράσσει 
C Q-orb ἢ νικήσοι Gv ἢ ὕμνοι οὗτοι Βν 5 τῶν ἐσύστερον Bv || 
ἐπαίνων τερμόνων r || ἀντὶ — 6 γίνονται om. y^ 6 τοῦ (3]t.) om. 

8 μελλόντων om. o λέγεσθαι] γενέσϑαι Ε 10 l. om. B || 
ἐπειδὴ dà. Bv, om. 11 ἄλλος 12 ἀρχαί Bv γὰρ om. E [| ὕστε- 
eov Q0 || μνημονεύουσι Α (4c; malebat ia&m Beck): μνημονεύον- 
vc. V 18 προγενεστέρων B* (A): μεταγενεστέρων B'EQ — 22 1. B: 
πιστὸν ὅρκιον CDO || οἱ ὕμνοι CO: ἀντὶ τοῦ οἱ ὕμνοι Bv om. D 

25 sqq.,sch. Ta et b trp. EQ 26 1l. A: ἄλλως ΕΒ] — 25 sq. 
ἀφϑ. — ἀνάκειται scripsi: ἀφϑ'. ὕμνος ἐστὶ καὶ ἔπ. ἀν. Α ὁ (om. 
0) 6 . &g €. ἐστιν ἔπ. καὶ ἀν. EQ 

δ 

10 
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b. ἄλλως καὶ τὸ μέγιστον, ὅτε ἀλλότριος τῶν διὰ q9ó- ABCDEQ 
vov ἐπιβουλευόντων ὁ ὕμνος ἐστίν᾽ εἰκόνα μὲν γὰρ καὶ 
ἄγαλμα καθέλοι ἄν τις διὰ φϑόνον, ὕμνον δ᾽ οὐκ ἂν ἀφα- 
νέσειδν. T*EQ 

5 8Β. τὰ μὲν ἁμετέρα γλῶσσα: ταῦτα οὖν τὰ κατορ- B(CDEQ 
ϑώματα καὶ τὰ ἐγκώμια τῶν ἐν Ὀλυμπίᾳ νενικηκότων καὶ 
ἡ ἡμετέρα γλῶσσα καὶ Μοῦσα περιέπειν καὶ ἀνυμνεῖν βού- 
λεται. 

9. γλῶσσα ποιμαίνειν θέλει: προστατεῖν, φησὶν, ἡ A 
10 γλῶσσά μου τῶν Ὀλυμπιονικῶν ϑέλει καὶ κατορθοῦν καὶ 

&vvuvtiv τὰ κατορθώματα τῶν νικησάντων. 
104. ἐκ ϑεοῦ ἀνήρ: καὶ ἡμεῖς, φησι. καὶ of ὕμνοι A 

καὶ of ἐγκωμιάξοντες τῆς τῶν ϑεῶν ἐπινοίας δεόμεϑα.. 
10b. ἐκ ϑεοῦ δ᾽ ἀνήρ: κατὰ δὲ βούλησιν δαιμονίου BCDEQ 

15 ἴσως καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ σοφὸς διαπαντὸς ἀνϑεῖ ταῖς γνώ- 
μαις. 6. ἀπὸ γὰρ ϑείας μοίρας μουσικός τις καὶ ἔξοχος 
λάμπει ὁμοίως ὥσπερ καὶ σὺ νενίχηχας. τοῦτο δὲ πρὸς τὰ 
ἴδια ἐγκώμια κατασκενάζξει, λέγων ἑαυτὸν διαπαντὸς σοφῶς 
φράξειν. 

s) — 1l. ἴσϑε νῦν ᾿ἀρχεστράτου παῖ: ἔσϑι δὴ οὖν καὶ BDEQ 
γίνωσκε, ὦ ᾿4γησίδαμε, Ort τῆς σῆς πυγμῆς ἕνεκεν τὸν κόσ- 
ον τὸν διὰ τοῦ στεφάνου κελαδήσω. λέγει δὲ. τὸν ὕμνον 
ἀναβοήσω τῆς καλλιστεφάνου ἐλαίας. 140Ὲ0 | 

188. κόσμον ἐπὶ στεφάνῳ: τὸν ὕμνον λέγει. CDEQ 
36 13b. ἐλαίας: λείπει τὸ δεξάμενον. A 

c. παρεῖται δέ τι εἰς τὸ τοῦ λόγου πλῆρες" πληρωϑείη ABCDEQ 

1 ἄλλως Α: om. B ἀφϑόνητος (-ατος E) δ᾽ αἷνος (0 Ε0 | 
ἀλλότριον AC? 9 εἰκόνα Ο ΕΘ: εἰκόνας Bv εἰκὸς (Ὁ Av? | γὰρ 
om.E 8 .ἄγαλμα Α: ἀγάλματα V || διὰ φϑόνον om. EJ δ΄ οὐκ 
scripsi: οὐκ Α δὲ ῥηϑέντα οὐκν | ἂν (410.)Α: ἄν vig Y 8.4 ἀφα- 
νίσοι 8. ὯΝ 6 lom. θῦ 686 xol (alt.) om. Ὁ 9 προ- 
στατεῖν ego: προστάττει 10 κατορϑοῦν) ft. περιέπειν 18 ft. 
ἐγκωμιαζόμεγοι 14 δαίμονος 0 15 τῷ αὐτῷ Hartung: 
αὐτῷ τῷ codd.; unde ὁμοίως in textu fuisse cj. Leutsch (Gótt. 
gel. Anz. 1861, p. 1549), praeeunte Hartungio (ὁμῶς) 17 ὁμοίως 
— νενίκηκας om. D || ὁμοίως" ὥσπερ δὲ σὺ E; ὁμοίως ut 1. rubr. 
subd. € 18 ἐγκώμια om. DO || σοφὸν E — 20 1. om. D || zat 
om. ΕΠ δὴ om. D 21 ὅτι om. ἢ | brrxe EQ 21.22 κόσμῳ E 

26 παρεῖται δέ τι V: παραπήξει A^ -παίξει A^ 
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δ᾽ àv οὕτως᾽ χρυσέας ἐλαίας κόσμον σε δεξάμενον κελαδήσω 
τοὺς Ἐπιζεφυρίους “οκροὺς φροντίδος ἀξιῶν διὰ σέ. 160Ὲ 15Q 

ADEQ 14a. κόσμον ἁδυμελῆ κελαδήσω: κελαδήσω τὸν 
ὕμνον σου τῆς νέκης τῶν Ἐπιζεφυρίων “οκρῶν φροντίδα 

Ἀ ποιούμενος καὶ μνήμην. — b. ἔϑνη δὲ γ΄ “οκρῶν᾽ “οκροὶ 
of Ἐπιξεφύριοι οἵ ἐν τῇ ᾿παλίᾳ᾽ “Δοκροὶ Ofóles of ἐν τῇ 
AivoMo' “οκροὶ οἵ ᾿ΕἘπικνημέδιοι οἵ ἐν τῇ Εὐβοίᾳ ὅϑεν 
“ἴας ó Ὀιλέως ὑπῆρχε καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχε τὴν τοῦ 

BC(DEQ “οκροῦ. ὁ. γένη δὲ καὶ ἔϑνη τῶν “οκρῶν εἰσι τρία, 
᾿Επιξεφύριοι, Ὀξόλαι, Ἐπικνημίδιοι. τούτων οἱ μὲν Ἐπιξζε- 
φύριοί εἰσιν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ, of δὲ Ὀζόλαι πρὸς τῇ Αἰἴτω- 

. Me, οἱ δ᾽ Ἐπικνημίδιοι πρὸς τῇ Εὐβοίᾳ, ὅϑεν Αἴας ὃ 
᾿Οιλέως. isDEQ 

A 168. ἀλέγων: ὑμνῶν. xol Aàxoiog (fr. 58; sed po- 
tius Alem. 23, 2)" οὐκ ἐγὼ “ύχον ἐν Μούσαις ἀλέγω. παρὰ 
τὸ ἀλέγειν καὶ φροντίδα ποιεῖν. Ὁ. ó δὲ λόγος οὗτος τὴν 
Ἐπιξεφυρίων γενεὰν ὑμνῶν ὅπου συγκωμάξονται μέν σε 
ἐγγνήσομαι ἀφέξεσθαι εἰς στρατὸν μήτε ἄξενον μήτε καλῶν 
ἄπειρον. 19 

EQ — 15e. ἀλέγων: ἐν φροντέδε ἔχων. μεμνημένος. ἀνυμ- 
νῶν. 88Ε 

A 16a. ἔνϑα συγκωμάξατ᾽᾽ ἐγγυάσομαι: ἐκεῖ δὲ συγ- 
χορεύσατε, ὦ Μοῦσαι᾽ ἐγγυῶμαι γὰρ ὑμῖν μηδαμῶς τὸν 

ὅ gch. A B 597 

1 es κόσμον δεχόμενον V 2 4oxgovtg qo. &. C: λόγους 
qo. &. Α go. &. Λοκροὺς BDEQ — 3 1. V (κόσμον om. D): Ze- 
qvolov Ποκρῶν À 8.4 κελαδήσω δὲ v. κόσμον τῆς v. cov V 
4'Exif. om. V 6 ποιουμένων E 6 ὀξόλαιοι ol | iv] πρὸς 
Schroeder; item 7 1 Αἰτωλίᾳ V: 'EkoMe Α 8 ὁ Ὀιλέως V: Ὀι- 
λέως Α"5 ὁ ᾿Ιλέως AP 09 δὲ καὶ ἔϑνη τῶν CDEO: γὰρ Bv 
10 οἰζήλαι Ὁ ὀξόλαι E. 11 εἰσιν C(D)EO: εἰσι “οκροὶ pe 
ὀξόλαι E. || πρὸς vij] ἐν C(D) 12 Εὐβοίᾳ C(D)0: οὐβοίδι B 

19.13 Αἴας ὁ oÀ. E Αἴας OU. C ὁ Αἴας ὁ "14. DU ὁ "Io4. 
Al«g B (ft. rectius) 16 49xoicov ἐν καμοῦσιν Alcman 
17 συγκωμάξονται αἱ Μοῦσαι Mommsen suppl. p. 168; id. ὑμᾶς 
vel ain v. αὐτὴν. excidisse cj. Potius συγκωμάξετε ὦ Μοῦσαι 

18 ἐγγυήσωμαι: Mommsen ibid. | ἀφανίζεσθαι: id. ibid. 
23 ἡμῖν: b 

10 

30 
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στρατὸν αὐτῶν καὶ τὸν δῆμον κακόξενον εἶναι xoi μὴ χαί- 
ροντα μουσικῇ. 30 

16b. ἔνϑα συγκωμάξατε: ἐν ταύτῃ τῇ “οκρίδε τῶν BCDEQ 
Ἐπιξεφυρίων συγκωμάσατε καὶ συγχορεύσατε, ὦ Μοῦσαι᾽ ἐγ- 

E γυήσομαι δὲ ἀφέξεσϑαι ὑμᾶς πρὸς στρατὸν μὴ ἄξενον μηδὲ 
καλῶν ἄπειρον, ἀλλὰ πάντων καλῶν πεπειραμένον. 198 — DEQ 

17. φυγόξενον: φυγαδεύοντα τοὺς ξένους. κακόξενον. B 
19a. ἀκρόσοφον δὲ καὶ αἰχμητὰν ἀφίξεσϑαι:Α 

τουτέστιν εἰς ἄκρον ἐληλυϑότα σοφέας. 16 
19 19}. ἀχρόσοφον: τὸν ἐπ᾽ ἄκρον ἰόντα σοφίας. 3908 BC 

196. τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴϑων ἀλώπηξ: τὸ γὰρ BCDEQ 
190g τὸ ἐκ τῆς φύσεως οὐκ ἂν μεταβάλοι. οὔτε ἡ δολία 
ἀλώπηξ. οὔτε oí φοβεροὶ λέοντες. τοῦτο δὲ ὡς φύσει ὄντας 
αὐτοὺς πρὸς ἀρετὴν ἐπιτηδείους καὶ οὐχ οἷόν τε μεταβλη- 

16 ϑῆναι αὐτούς. διὰ τοῦτο οὖν, φῆσι; καὶ ἐγγυῶμαι dna 
d. ἄλλως᾽ τὸ γὰρ ἐμφυὲς οὔτ᾽ αἴϑων ἀλώπηξ: 

τοις ὑπακουστέον ὅτι οὐδὲ oí “οκροὶ τὸ συγγενικὸν ed 
ἔβαλον, ἀλλ᾽ (εἰσὶν) ὡς ἀπ᾽ ἀρχῆς αἰχμηταὶ τῶν προδεδηλω- 
μένων ἀρετῶν μετέχοντες ἐκ φύσεως. ^e. ὥσπερ οὖν ὃ λέων 

40 οὐ μεταβάλλει τὸ γενναῖον οὔτε ἡ ἀλώπηξ τὸ σοφὸν, οὕτως 
οὐδὲ οἵ “οκροὶ τὸ ἔμφυτον ἦϑος μεταβάλλονται. 118 : 

20a. otv αἴϑων ἀλώπηξ: πανοῦργον ξῷον ἡ ἀλώ- A 
nui ὁ δὲ λέων δυναμικώτερος᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἀλλάξει τὸ ἦϑος 
τὸ ἔμφυτον. 

35 20b. αἴϑων ἀλώπηξ: διάπυρος. c. δολία τῇ δια- B(C)Q 
νοίᾳβ. ἃ. ἢ αἴϑων, παρόσον λαμπουρὶς καλεῖται. 

25 Ap. soph. 13,27. Hesych. EM 32,38. Zon.68 

1 καὶ (pr.) ego: 8 1] ἔνϑα συγκόμαξά τ᾽ ἐγκυάσομαι E, 
ταύτῃ BC: ταύ οἱ ἢ Ε0} τῶν om. EQ ὅ ἄξενον CDEGO: 
ἄξενον ἤτοι senderos Bv l| μήτε Beck 6 ἄπειρον Β: ἀπείρατον 
CEG ἀπείρητον DO 8 ἄκρα cogó» Α 10 τῆς σοφίας Ὁ 11 οὔτ᾽ 
αἴ, ἀλ. om. CDEO 12 ἐκ τῆς φύσεως] τῆς ἐχφράσεως EK** | 
οὔτε] οὕτως E 12.13 ἡ διάπυρος ἀλ. C, add. frust. sch. 20b 
18 οὔτε] ἤτοι Ε 15 αὐτούς om. ἢ 161. om. B — 16.17 τούτοις 
om.D 17 συγγ. τὴν ἀνδρείαν usv. D 18 supplevi ex A (sch. 21); 
τῶν — 19 φύσεως om. C 20 οὔτε BD: οὕτως E οὐδ(ὲ) CG0b 
41 οὐδ(ὲ) BC: οὔτε DEO || ἦϑος ΒΟ: ἔϑος E πῶς D om. € | μετα- 
βάλλουσι C — 958q. de C cfr. 4d 19.13. 26 xoà. ἡ ἀλώπηξ € 
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A 21. οὐδ᾽ ἐρίβφομοι λέοντες: xal τούτοις ὑπακονυστέον 
ὅτι οὐδὲ οἵ 44oxgol τὸ συγγενικὸν μεταβεβλήκασιν, ἀλλ᾽ εἰσὶν 
ὃν τρόπον ἐξ ἀρχῆς αἰχμηταὶ χαὶ τῶν προδεδηλωμένων 
ἀρετῶν μετέχοντες ἐκ φύσεως καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς [of] τοιοῦτοι. 

DPQ τέλος τόχου. δ 

, Seholia in Olympionicarum carmen XII. 

AC ᾿Εργοτέλει Ἱμεραέῳ δολιχεῖ καὶ Ἴσθμια καὶ Πύϑια. 
BDEFQ Ἐργοτέλει Ἱμεραίῳ δολιχοδρόμῳ Πύϑια καὶ Ἴσϑμια, νική- 

σαντι τὴν of Ὀλυμπιάδα. «ον. inscr. B 
BDEQ Τοῦ ιβ΄ εἴδους ἡ στροφὴ. καὶ ἀντίστροφος κώλων Θ΄. 

τὸ α΄ ἰαμβέλεγος λειπούσης τῆς πρώτης συλλαβῆς [ἢ τοῦ 
τέλους μετακειμένου ἐπὶ τὴν ἀρχήν], τὸ β΄ ἐπιχοριαμ- 
βικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ γ΄ προσοδιακὸν δέμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ δ΄ τροχαϊκὸν τρέμετρον καταληκτικὸν ὅμοιον 
τῷ (Archil. fr. 99) Ζεῦ πάτερ, γάμον μὲν οὐκ ἐδαισάμην. 

τὸ ε΄ Πινδαρικὸν ἐκ Στησιχορείου τρίμετρον ἀκατάληκτον. 15 
τὸ ς΄ ἰαμβέλεγος τοῦ τέλους ἐπὶ τὴν ἀρχὴν μετακειμένου. 
τὸ ζ΄ Εὐριπίδειον. τὸ η΄ προσοδιακὸν δίμετρον ὑπερ- 

κατάληκτον. τὸ 9' Εὐριπίδειον. 
ἡ δὲ ἐπῳδὸς κώλων τ. τὸ α΄ ἐγκωμιολογικόν. τὸ β΄ 

δαχτυλικὸν τρίμετρον καταληκτικόν. τὸ γ΄ Εὐριπίδειον. 50 

9 » 

4 μετέχον A*^ || οἱ seclusi A ̓Εργοτελεῖ os ubique A || 
καὶ Ἴ. καὶ Π. οα. Ὁ 1 Ἐργοτέλ 7.8 νική; σαντι -- Ὀλυμ- 
πιάδα om. DO — 8 τὴν Hen 7B | o " F'(rag) zm F?. Cfr. pap. 
Oxyrh. COXXTI, 1, 22 || Ὀλυμπιάδ(α) b 10.11 delevi (ignorare 
vid. Tzetzes) ΤἸ κατακειμένου ἢν (corr. Beck) 12 προσοδ.] 
ἀνακλώμενον zQ. D [[|προσοδικὸν B ubique, E paesim 18 “κατα- 
ληκτικὸν) ἀκατάληκτον DE || ὅμοιον — 14 ἐδαισάμη» om. D 
18 ὕμοιον B: ὁμοίως E lac. α 14 τῷ] τὸ Ὁ! Ζεῦ EQ: ὦ Ζεῦ 
B j| ἐδαισάμαν E 16 Στησιχορείου ego (Tzetzes, Triel.): Στη- 
σιχόρου 16 κειμένου D 17.18 ἰδ B^ 19 ἡ δὲ 
EQ: ἡ Br καὶ ἡ D ἢ ἐπῳδὴ DO Jj] η 20 ἀκατάληκτον 
0 Tzeizes Tricl, item Beck 
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τὸ δ΄ ἀναπαιστικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον. τὸ ε΄ προσο- 
διακὸν καὶ συλλαβήὐς τὸ ς΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον. τὸ ζ΄ ἰαμβέλεγος τῆς πρώτης ἀφῃρημένης [3 τοῦ 
τέλους μεταπειμένου] τὸ η Πινδαρικὸν ἀπὸ Στησιχορείον. 

τὸ θ΄ Στησιχόρειον. τὸ v τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον. iB 

Inscr. ἃ. Ἐξργοτέλει: Ὀλυμπιάδα μὲν ἐνίκησεν of/ καὶ κα 
τὴν ξξῆς o9, Πυϑθιάδα δὲ κε΄ καὶ Ἴσϑμια ὁμοίως. αὐτὸς 
δὲ ὁ ᾿Εργοτέλης ἦν μὲν τὸ γένος Κρὴς Κρώσιος" φυγα- 
δουθεὶς δὲ ἐντεῦϑεν ἀπῆλθεν εἰς ᾿μέραν πόλιν τῆς Σικε- 
Meg, ἐξ ἧς ἦν ὁ Στησίχορος ὁ μελοποιὸς, καὶ πολίτης γρα- 
φεὶς ἐνταῦϑα ἤϑλησεν. διὰ δὲ τοῦ προοιμέου εὔχεται ἀεὶ 
τὴν Ἱμέραν ἐλευϑέραν εἶναι καὶ ἀνυπότακτον ἄλλοις. φανε- 
φὸν δὲ (ὅτι) καὶ διὰ τοῦτο τὴν Τύχην προσαγορεύει | καὶ] 
Διὸς ἐλευθερέσυ παῖδα, ἣν καὶ παρακαλεῖ ἀμφιπολεῖν τὴν 
᾿μέραν. 

Inser. Ὁ. 'EgyozíAmg Κρὴ: μὲν ἦν τῷ γένει πόλεως BCDEQ 
Κνωσσοῦ, ὃς ἠγωνίσατο ἑβδομηκοστὴν ἑβδόμην Ὀλυμπιάδα 
καὶ τὴν ξξῆς Πυϑιάδα εἰκοστὴν ἐννάτην. στασιαζομένη; δὲ 
τῆς πόλεως φυγὰς εἰς Ἱμέραν πόλιν Σικελιωτικὴν ἀπῆλϑε, 
καὶ καταλαβὼν πάλιν τὰ ἐν Σικελίᾳ πράγματα στασιαξόμενα 
πρὸς Γέλωνος καὶ ᾿Ιέρωνος. ἐκδεξάμενος εἰρήνην ἐνίκησε. 

1.2 προσοδιακὸν] xo. δίμετρον Pauw 8. 4 seclusi; Jgno- 
rat Tzetzes 4 παρακειμένου D | η7 o E || Στησιχορείου 
Tzetzes (Tricl): Στησιχόρου 8 09'| »9' {(Πυϑιάδαδ b on 
Mommsen suppl. p. 155. Sed Ergotelem Ol. 78 non vicisse 
constat ex Pap. Oxyrh. CCXXII; ut de loco emendando 
desperand. vid. o9 ex x9' ortum vid. | κε΄ A: (xol) κε' b 
x0' Mommasen ibid. 9 Kofjg Ar* 12 ἠϑέλη(σεν): b || εὔχε- 
σϑαΐ: b 14 suppl. b || zeoccyogstsuw: b || καὶ del. b 
16 ἀμφίπυλιν: b 17 — p. 860, 2 cfr. Thom. p. 876,21 
17 l. nullum BD: λίσσομαι λίσσομαι (à λίσσομαι ἢ ϑελίσσο- 
μαι P) παῖ Ζηνὸς ἐλευθερίου EPO [[|᾿Εργογ τέλη E (ras.) | Κρη- 
τικὸς Ὁ 18 Κνώσσης Ε 19 δὲ post Πυϑιάδα add. Mommsen 
suppl. p. 156; id. βἰκοστὴν {πέμπτην καὶ εἰκοστὴν) ἐννάτην l 
στααιαξομένου E|| δὲ om. BEv 20 Σικελικὴν ΞΖ — 921 πάλιν 
BCDO: πόλιν Ev om. Beck 929 γενομένης καὶ ἐκδεξαμένης 
εἰρήνης U (ἐπεὶ εἰρήνη ἐγένετο Thom.); an ἐκδεξαμένης εἰρήνης, 
el. sch. 0. IT, 84b. 39b? 
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διὸ πρὸς τὴν Εἰρήνην ἀποτείνεται ἐν τῷ προοιμίῳ ὡς αἷ- 
τίαν γενομένην τῷ νικηφόρῳ τῆς νίκης. 6. Ἱμέραν δὲ 
νῦν τὴν πόλιν αὐτὴν λέγει" Pom δὲ καὶ ποταμός. ἐκ ταύ- 
τῆς δὲ τῆς Ἱμέρας καὶ Στησίχορος ὁ μελοποιός. ἅ. ἦν 
δὲ ὁ ᾿Εργοτέλης υἱὸς Φιλάνορος καὶ ἐπολιτογραφήϑη ἐν- 
ταῦϑα. metr. B 

A 1s .íó0ouat παῖ Ζηνός: καταλυϑέντων τῶν mol 
“Ἰέρωνα ἀϑλήσας ἤδη ἐνίχησεν᾽ 09:v τὸν ἐλευϑέριον Δία .... 
ὡς τῶν Σικελιωτῶν κατελευϑερωϑέντων τῆς τυραννίδος. 

BCDEQ 1b. “έσσομαι παῖ Ζηνὸς ἐλευϑερίου: τὴν Εἰρή- 
vv ἐλευϑερίου Διὸς ὑποτίϑεται ϑυγατέρα διὰ τὴν ἐνοῦσαν 
τοῖς εἰρηνεύουσιν ἐλευϑερίαν.: ^ c. ἔστε δὲ ὡς τὸ (Hom. 
4 31) Χρύσην ἀμφιβέβηκας. d. ἱκετεύω οὖν σε, ὦ τοῦ 
ἐλευϑερίου Διὸς παῖ Τύχη σώτειρα, περὶ τῆς μεγαλοσϑενοῦς 

EHQ πόλεως τῆς ἹἹμέρας καλουμένης. 86. [ἔστι δὲ} “μέρα πόλες 
B Σικελίας. ἀμφιπόλει δὲ, περιπόλει. σῶζε. f. εὔχεται δὲ 
μὴ ὑποταγῆναι τὴν Ἱμέραν μηδενί. 

EQ 4a. τίν: σοί ΖΔωρικῶς. 
BEQ — 4b. τὶν γὰρ ἐν πόντῳ: διὰ σὲ γὰρ καὶ νῆες ἐν τῇ 

ϑαλάσσῃ ἰϑύνονται. 5B 6. ἢ ὑπὸ σοῦ. — d. διὰ τὴν τύ- 
χην φησὶ καὶ τὰς ἐν ἀνθρώποις ἐλπίδας ἐκκλείεσθϑαι. 18 

A 4e. ϑοαὶ νᾶες: ἐπεὶ xol at νῆες τύχῃ τινὶ κινοῦνται. 
ὁμοίως δὲ καὶ αἵ δημηγορίαι γίνονται. 

BcDEQ ὄδ. λαιψηροὶὲ πόλεμοι: κοῦφοι καὶ ἀνόητοι διὰ 
τὸ ἀνοήτως ποιεῖν ὁρμᾶν τοὺς μαχομένους. Ὁ. ἤτοι ὅτε 

24 Lex. Bachm. 287,17. Phot. λαιψηρόν. 

ὃ νῦν om. ΒΝ | τὴν om. ΟΝ δ858ὃὅὔὍὅϑεν (λέγει b | lac. 
indicavi 9 ὡς Α: ἐπὶ b 10 sqq. efr. Lehrs p. 118 8qq. 
10 λίσσομαι om. CDEO 18 Χρύσην δ᾽ E [8.14 τοῦ ἐλ. 4. 
παῖ T. CD(0): τοῦ ἐλ. 4. T. παῖ E τοῦ 4. τοῦ ἐλ. παῖ T. Bv 
14 Τύχα νὴ σάτειρα) σώτειρα σώξουσα Bv 1 ἔστι δὲ om. E; 
Β6Ο] 081 16 ἀμφὶ πόλιν δὲ περισώξει πόλιν E || σῶξε v: σώζει 

19 1. om. EQ || γὰρ] γάρ φησι Bv 20 ἢ ὑπὸ σοῦ om. Bv 
20.21 τύχην οὖν φησι Bv 21 ἐκλύεσθαι Ε 22 {ἐν)τύχῃ b 
94 λαιψηροί τε πόλεμοι" τουτέστι Βν 25 ποιεῖν Bü: ποι- 

siv καὶ CDE || post ὁρμᾶν add. ἐν τῷ πολέμῳ CD; id. post μαχο- 
μένους add. Qv 

P 5 
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ὀξέως ἡ ὀργὴ διανίσταται τῶν ἀνθρώπων. ἐξ ἧς ὃ πόλε- 
μος. SB | : 

6. αὖ γε μὲν ἀνδρῶν: ὃ ἄν τις ἐλπίξῃ, οὐκ εὐθέως A 
ἀποβαίνει, οὐδὲ εὐθυποροῦσιν αἱ ἐλπίδες. ἀλλὰ ποτὲ μὲν 

5 εἰς ὕψος φέρεται τὰ προσδοκώμενα ὡς τελευτηϑησόμενα, 
ὁτὲ δὲ ῥέπτεται καὶ ταπεινοῦται. 

78. πόλλ᾽ ἄνω, τὰ δ᾽ αὖ κάτω: πεπλανημένως. ^ CDEQ 
b. διὰ σὲ οὖν, ὦ Τύχη, πάντα γένονται. αἱ γοῦν τῶν ἀν- BCDEQ 
ϑρώπων ἐλπίδες πολλάκις ἀντιστρόφῳ τῇ προσδοκίᾳ χρησά- 

10 μεναι μάτην διεξῆλθον καὶ περισσῶς ἠλπίσϑησαν. 108 
8. ψευδῆ μεταμώνια τάμνοισαι: τὰ ψευδῆ μετα- ABCDEQ 

μώνια εἶπεν ἀντὶ τοῦ μετέωρα αἰρόμενα. τὸ δὲ τάμνοισαι 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν νεῶν εἴληπται. | ὥσπερ γὰρ oí νῆες τρέ- A 
qovoiv, οὕτως καὶ αὖ τῶν ἀνθρώπων ἐλπίδες ἀνὰ πολλὰ 

15 πράγματα φέρονται καὶ κυλίονται τοῖς πονήμασι, καὶ οὐδὲν 
ὧν ὠήϑησαν ἀληϑὲς εὑρίσκουσι. τοῦτο δὲ πρὸς τὸν ὑμνού- 
μενον, ἐπεὶ φυγὰς γενόμενος καὶ νομίσας δυστυχεῖν ἐνίκησε 

᾿ παρὰ προσδοκίαν. 448 
10a. σύμβολον: σύμβολον ἀρσενικῶς καὶ οὐδετέρως. ACDEQ 

80 b. συμβόλους δὲ λέγομεν πταρμοὺς ἢ φήμας ἢ ἀπαντήσεις. 
ὡς ᾿Αρχίλοχος (fr. 44)" μετέρχομαί as σύμβολον ποιούμενος. 

19 Eust. Il. 8056, 14. Phot. ξύμβολον. Suid. σύμβολον. 

1 τῶν ἄνϑρ. διανίσταται Bv. τῶν &v99. διαν. τῶν &v99. C 
8 ἀνδρῶν] prius ν ex corr. | ἐλπέξῃ ego: ἐλπίξει Α -ξοι b 
ὅ προσδοκώμενα b: δοκώμενα 7 πεπλανημένα NP?O 

8 οὖν om. CO | ὦ om. E 9.10 γρησάμενοι E 10 ναύτην E! | 
ἠλπίσϑη E! 11 l om. B ψευδῆ om. À || τάμνοισαι ego: τάμνοι 
A om. V ἢ τὰ — 12 εἶπεν] μάταια ψευδῆ ἀνεμώ(λια) τινὰ ἄττα 
(ex corr) καὶ D 11] τὰ ψευδῇ ACEO: ψευδῆ δὲΒν 12 post 
εἶπεν add. διὰ τὸ, sed del. B || μετέωρα V: ψευδῇ μετέωρα Α΄. 
«io. Α: καὶ cio. V || τάμνοισαι À: τάμνουσαι ΟΌΕΘ τέμνουσαι Bv 

18 νεῶν ACDO: νηῶν BE || εἰρηται Q 14 τῶν] τῶν ἐλ- 
πίδων Ἀ; corr. b 16 πονήμασι scripsi: πονήμασι À; τοῖς 
ποιήμασι del. b; τοῖς πήμασι cj. id. 18 παρ᾽ ἀπροσδοκίαν 
19 alterum σύμβολον om. Υ 20 συμβούλους A J| δὲ A: γὰρ VI 

[ *A οἱ UJ ^ ^ πίτ)ηαρμοὺς V: ἡ ἄρ A l| φήμας À: φωνὰς ἢ φήμας Υ 219g. 
ποι. om. Α || ποιοῦμαι ὕ ποιουμένη Bv (cfr. ad 10d); probat b, 
Cererem loqui ratus 
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BCEQ 10e. σύμβολον δ᾽ οὔπω vig ἐπιχϑονέων πιστόν: 
τοιγαροῦν, φησιν, οὐδεὶς τῶν ἀνθρώπων τεκμήριον ἢ ση- 
μεῖον δυνάμενον πιστώσασθαι περὶ τῶν ἐλπιζομένων πράξεων 
εὔρατο παρὰ O:00, ὅτι πάντως ἐκβήσεται κατὰ τόνδε τὸν 

BCDEQ τρόπον ὡρισμένως. — d. ἄλλως᾽ οὐδεὶς ἀνθρώπων πράξεως s 
μελλούσης ἔσεσϑαι πιστὸν εὗρε παρὰ ϑεῶν. σημεῖον. Φιλό- 
χορὸς δὲ (FHG IL 416) τὰς ἐκ φήμης μαντείας. τουτέστι κλη- 

8Cc&Q δόνας καὶ πταρμοὺς σύμβολόν φησι λέγεσθαι᾽  χρήσασϑαι 
δὲ αὐτοῖς πρώτην Δήμητραν. 14B 

A 10e. οὔπω vig ἐπιχϑονίέων: οὐδεὶς ἀνθρώπων περὶ 10 
πράξεως μελλούσης ἔσεσϑαι πιστὸν εὗρε παρὰ θεοῦ σημεῖον 
ἢ τεκμήριον ὅτι πάντως ἐκβήσεται κατὰ πάντα τρόπον ὧρισ- 
μένως εἰπεῖν. 

A 18. τετύφλωνται φραδαί: ἀπρούρατοί εἰσιν ab γνώ- 
σεις καὶ ἀφανεῖς αἵ ἀποβάσεις. 15 

BcoEQ 148. ἔπεσεν ἔμπαλιν μὲν τέρψιος: τὰ ἐναντία τῇ 
τέρψει, τουτέστι τὰ ἀηδῆ. 1B — b. καὶ γὰρ τοῖς ἕτερα 
τῆς γνώμης προσδοκῶσι τὰ ἐναντία συνέβη. τὸ δὲ ἔπεσεν 
ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν κύβων. ὁ. oí μὲν γὰρ τὰ ἐναντία ἢ 
ὡς προσεδόκησαν καὶ μετεῖχον τέρψεως εὔραντο᾽ οἵ δὲ χα- 20 
λεπαῖς καὶ δειναῖς πραγμάτων ξάλαις περιτυχόντες μέγιστον 
ἀγαϑὸν αἰφνιδίως μετηλλάξαντο τοῦ προσδοκωμένου κακοῦ. 
πάντων δὲ τῶν προειρημένων ὁ σκοπὸς τὴν ἀναφορὰν εἰς 

6 sch. Arist. av. 721. Hesych. Suid., Phot. ξυμβόλους. 

1 1.B et (praem. ἄλλως, om. πιστόν) E: ἄλλως Ὁ ἄλλως ἤτοι C 
2 1 B (A12): ὅ ἐστι ΟΕ 4 θεοῦ B (A ibid): 9:60» CEG 
6 σῆμα Q — 6." Φιλόχορος BCO: φιλήχου D φιλόχου E 

8 πταρμοὺς CO παρμοὺς Dt: πταρμοὺς ἢ φωνὰς ἢ φήμας ἣ 
ἀπαντήσεις Bv (cfr. 102) [[|σύμβολά v || λέγεσϑαι- ὡς Ἀρχίλοχος" 
μετέρχομαί σε σύμβολον ποιουμένη Bv (cfr. 10 8) 9 πρότην 
B: πρῶτον 11 ϑεῶ [|| σημ(εῖον) A: σῆμα ἢ 12.18 ὡρισμέν(ως 

18 εἰπεῖν del? 16 ἄλλως ]. praem. Bv || ἔπεσεν om. BCDv || 
post τέρψιος add. τουτέστι Bv 17 τουτέστι] ἤτοι Bv || sch. 14b 
πολλὰ δ᾽ ἀνθρώποις παρὰ γνώμην (-x»? B) ἔπεσε pro 1. praem. 
Bv 18 τῇ γνώμῃ CD. An ἐσθλὰ τῇ γνώμῃ scrib.? [19 κύ- 
βων] κώμων E 20 ἐπροσεδόκησαν E X 929 μετηλλάξαντο ΒΕ: 
ἀντηλλάξαντο CDO || προσδοκουμένου Ev AE 
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τὸν ἸἘξργοτέλη ἔχει, ἐπειδὴ προσδοκήσας ἐκ τοῦ κατὰ Κρήτην 
πολέμου καὶ τῆς φυγῆς ἀδέξια τὰ μέλλοντα δι᾽ εὐτυχίαν 
πολλὴν ὕστερον δόξαν ἐκτήσατο. u*B ἀ. ἄλλως τὰ ἐναν- EQ 
τία τῇ τέρψει, τουτέστι τὰ ἄδηλα καὶ ἀφανῆ ἀηδῆ. 

ἄλλως" ἔνιοι δὲ ἐν ξάλαις καὶ πραγμάτων χειμῶσι γενό- BCEQ 
μενοι ἐν μικρῷ χρόνῳ μετήμειψαν καὶ μετήλλαξαν εἰς βαϑὺ 
καὶ μέγα ἀγαϑὸν παραγενόμενοι. 

168. ἀντικύρσαντες: ἀντὶ τοῦ ἐντυχόντες ξάλαις καὶ A 
τρικυμίαις. — b. ἔνιοι ἐν ξάλαις περιπεσόντες πραγμάτων 

10 καὶ χειμῶσιν ἐκομίσαντο ἐν μικρῷ χρόνῳ ἀντὶ τοῦ πήματος 
βαϑὺ ἀγαϑόν. ταύτην δὲ τὴν γνώμην λέγει πολλάκις ὃ 
Πίνδαρος, ὅτε παρὰ μὲν εὐτυχίαν κακὸν ἐμβαίνειν εἴωϑε, 
παρὰ δὲ δυστυχίαν ἀγαϑόν. καὶ γὰρ ὃ Ἐξργοτέλης φυγα- 
óevOclg καὶ ἐπὶ ἄϑλον ἀγωνισάμενος ἐνίκησεν. 

15 17. πήματος àv μικρῷ: λείπει ἡ ἀντί, ἵν᾽ ἢ ἀντὶ BEQ 
πήματος. τοῦτο δὲ εἶπε διὰ τὸν Ἐργοτέλη᾽ | καὶ γὰρ οὗτος BDEQ 
ἐκ πημάτων τῶν περὶ τὴν ἀπόπτωσιν ἀγαθὸν ἔσχε τὴν νίκην. 

19. víà Φιλάνορος: ὃ λόγος πρὸς τὸν 'Egyovélg υἱὸν A 
ὄντα Φιλάνορος. λέγει δὲ, προδεδηλωκὼς {περὶ τῶν συμ- 

40 φορῶν ὅτι φιλεῖ μεταπίπτειν ἐξ ἀγαϑῶν μὲν κακὰ, ἐκ κακῶν 
δὲ ἀγαϑὰ, ὅτε καὶ "Egyorílgo εἰ μὴ ἐφυγαδεύϑη, οὐκ ἂν 
ἠγωνίρατο. 

208. ἅτ᾽ ἀλέκτωρ: τὸν ἀλεκτρυόνα παρέλαβε διὰ [ A 
τὰς τῶν ἀλεκτρυόνων μάχας [καὶ] κατοικιδίας γίνεσθαι καὶ 

35 μηδὲν ἄξιον λόγου (δρᾶν δημοσία. 

1 τὸν ᾿Εργοτέλη B: τὸν ᾿Εργοτέλην C(D*?)Q0 τὸ ἔργον τέλος ΕἸ 
ἔσχεν CD — 8 ἐκτίσατο v (corr. Beck) 4 καὶ ἀφανῆ scripsi: κα 
ἀφ. καὶ θ om. Ε 6 ἄλλως om. B || ξάλῃ Bv || χειμῶσι πραγμάτων 
Bv 5.6 γενόμενα E 6 ἐς Β 7 καὶ μέγα ἀγαϑὸν B (cfr. A 
16b): ἐσθλὸν (ἐσλὸν E) ἀντὶ τοῦ μέγα (C)EQO || παραγενόμενον E 

8 ἐντυχόντες D: ἔτυχον 9.10 καὶ πραγμ. Schroeder (V) 
10 χειμῶσιν ἐκομίσαντο Scripsi: χειμῶσι νενομισμέν(οις) 14 ἐπὶ 
A: ἔπειτα B. καὶ ἐπὶ &910ov corrupta vid. — 15 Ll. om., δὲ post 
λείπει add. B | ἕν᾽ 7, ἀντὶ B: ἀντὶ Q om. E 16 πημάτων E || 
τὸν ̓ Εργοτελῆ B: τὸν ᾿Εργοτέλην αν τὸ ἐργοτέλ(οφ) E 16.17 ἐκ 
γὰρ τῶν π. D, om. x«l γὰρ οὗτος 17 περὶ] παρὰ EQ | ἀγαϑὴν E 

19.20 περὶ τῶν συμφορῶν scripsi: τῶν συμμαχίων À; del. b 
20 μεταπίπτει: b 38 supplevi — 24 καὶ delevi || ft. κατοικε- 

ólovg 926 μὴ δὲ ἄξιον λόγου δημοσίου: V 
ΒΟΗΟΙ, rix PrxDpARUM ed. Drachmann. 23 
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BCDEQ:^ 20b. ἐνδομάχας ἅτ᾽ ἀλέκτωρ: τὸν ἀλέκτορα παρεί- 
ληφε διὰ τὸ κατοικιδίους ποιεῖσϑαι τὰς μάχας τὸ ξῷον 
τοῦτο καὶ. μηδὲν λόγου ἄξιον δρᾶν δημοσίᾳ. ϑέλει δὲ εἰ- 
πεῖν ὅτι εἰ μὴ ἔφυγεν ἐκ τῆς πατρίδος, οὐκ ἂν ἐστεφανώϑη. 
"e. ἄλλως" τί οὖν, φησιν, ὦ τοῦ Φιλάνορος υἱὲ '"Eoyó- 5 

τελες; καὶ ἡ σὴ τιμὴ ἀκλεὴς ἂν ἐγένετο καὶ ἀπεμαράνϑη 
ἂν καὶ ἀπώλετο ἡ τῆς ὀξύτητός σου τῶν ποδῶν δόξα. εἴς 
περ ἐν τῇ τῶν προγόνων σον ἕἑστίᾳ παρέμεινας ἐκεῖ μόνον 
ἀγωνιζόμενος ὡς εἴ τις ἀλέκτωρ ἐνοικίδιος τοῖς ἔνδον ὄρνισι 
ueyóusvog, καὶ μὴ ἡ γεγενημένη στάσις καὶ ὁ πόλεμος ὃ 10 
ἐν τῇ πατρίδι σου τῇ Κνωσσῷ στερήσας σε ἦν τῶν οἰκείων 
καὶ ποιήσας ἀναχωρῆσαι τῆς πατρίδος, ὥστε δυνηϑῆναι τὸν 
Ὀλυμπίασιν ἀγῶνα νωνῆσαι. 

DEQ 21 a. Svyyóvo παρ᾽ ἑστίᾳ: dv τῇ Κρήτῃ κατοικέδιον 
cEQ ἂν ἔσχε τὴν ἀρετήν. Ὁ. συγγόνῳ, ἐν τῇ συγγενικῇ, τῇ 15 

ἀπὸ προγόνων᾽ Κνώσσιος γὰρ ἦν. λέγει δὲ ὅτε καὶ τὸ 
δόξαν κακῶς γεγενῆσθαι, τὸ τῆς φυγῆς, τοῦτο αὐτῷ ἀγα- 
ϑὸν προέβη. 
A ' 228. κατεφυλλορόησε ποδῶν: τουτέστιν, ἡ ταχυ- 
τής σου ἐμαράνϑη" ἀπὸ τῆς τῶν φύλλων φυλλοροήσεως. -20 
^ b. εἴπερ οὖν, φησι, μείνας ἧς ἐν τῇ πατρίδι, ἅτε ἐνδο- 
μάχης ἀλέκτωρ; οὕτως περιεῖδες ἂν φυλλοροοῦσάν σου τὴν 
ἀρετὴν, τουτέστι μαραινομένην. βούλεται δὲ εἰπεῖν ὅτι ἀπό- 
δοξος ἂν ἧς. 

A 24. Κνωσσίας: Κνώσσιος ὃ Ἐργοτέλης" διὰ δὲ στάσιν 25 
ἦλθεν... ὅπου ἤϑλησεν. 

BCDEQ. 25a. νῦν δ᾽ Ὀλυμπίᾳ στεφανωσάμενος: ix δὲ 
ταύτης τῆς αἰτίας τῆς κατὰ τὴν φυγὴν στεφϑεὶς ἐν Ὀλυμ- 

8 μηδὲν B: μηδὲ CDEO | Ἵν Ε ! δρᾷςεΕὀ 4Ἅ ὅτι om. CDOQ 
8 ἐν τῇ BEO*: ἐπὶ τῇ CD ἐπὶ 6 0! | ἀπέμεινας 0, 85. 5. Fr. 

9 εἰ om. ἢ || ἐνοικίδος E | eric, Bothe Il, p.62: ὁρῶσι 10 μαχο- 
μένοις E || στάσις NOP^b: μετάστασις 11 τῇ (8lt.) om. CEQ || 
Κνωσῷ B Kvoocóv E 12 ἀναχωρῆσαί σε Qv ἢ ὥστε --- 18 vi- 
χῆσαι om. C 18 νικᾶν v 14]. om. D 16 Κνώσιος E 
17 post φυγῆς add. δηλονότι v αὐτὸ ET 21 ἧς ego, Schroeder: 
ἦν 21.22 ἐνδομάχους 29 περιεῖδες ἂν ego, Schroeder: 
περιήδεσαν 26 Ἶ80. indicavi 27]. 0m.D 28 αἰτίας € DEO: 
αἰτίας φησὶ Bv 



Olymp. XII 20— 28 355 

mío καὶ iv Πυϑίᾳ xol iv ᾿Ισϑμῷ, và ϑερμὰ ὕδατα τῶν 
Νυμφῶν ἐν τῇ 'Iu£og ὑψοῖς καὶ ἐπαίρεις τῇ δόξῃ. "18 

b. βούλεται δὲ λέγειν ἀπὸ μέρους αὐτὴν τὴν πόλιν᾽ τόπος 
γὰρ ἐν αὐτῇ τὰ ϑερμὰ λουτρὰ τὰ φυσικὰ ἔχων. ssBCDEQ 

δ 27a. ϑερμὰ Νυμφᾶν: ἀντὶ τοῦ ἐπαίρεις καὶ αὔξεις. A 
b. ἀπὸ μέρους δέ φησι τὴν Ἱμέραν ἀντὶ τοῦ τὴν Σικελέαν. 
ὅτε ἐν Μεγάροις ϑερμὰ λουτρά ἐστιν, ἃ τῷ ᾿Ηρακλεῖ φασι 
τὴν ̓ 4ϑηνᾶν ἀναδοῦναι ἵνα λούσηται, ὅτε τὰς βοῦς ἀπε- 
λαύνων Γηρυόνου παρεγένετο. τινὲς δὲ τὰς Νύμφας ἀνα- 

10 δοῦναι αὐτὰ, ὡς ὁ Πίνδαρος. 
2160. ϑερμὰ Νυμφᾶν: τὰ ϑερμὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ và BCDEQ 

τῆς Ἱμέρας πόλεως λέγεται ᾿4ϑηνᾶν ἀναδοῦναι εἰς ἀπόλαυ- 
σιν Ἡρακλεῖ, ἡνίκα ἐκεῖ ἐφάνη (τινὲς δὲ Νύμφας, xoc 
καὶ Πίνδαρος), ἵνα ἀπολούσηται, ὅτε τὰς Γηρυόνου βοῦς 

15 ἀπελαύνων παρεγένετο. 3808 
28. λοιπὸν ὡς ἐν ἰδίᾳ γῇ παροικῶν καὶ οὐδενὸς τῶν BCDEQ 

ἔξωϑεν ἐπιδεόμενος. 5100Ὲ0 | 

τέλος "Egyorélovs. PQ 

11 Hes.'HodxAtsw λουτρά. Phot. eod. verb. Diod. IV, 28. V,3 

2 ἐπαίροις E — 8 βούλεται] λείπεται Bv || τὴν] καὶ E 
4 dv] ἦν ἐν E| τὰ q. ἔχων om. Bv 5 ϑερμᾶν || ἐπαίρεις b: 
ϑερμαίνεις 6 μέρους b: μεταφορᾶς | Ἱμέραν b: ἡμέραν A. 
Debuisse dici ἀπὸ μέρους δέ φησιν ἀντὶ τοῦ τὴν Ἱμέραν, ὅτι ἐν 
Ἱμέρᾳ «và. putabat b 7 ἃ τῷ b: αὐτῷ | φησι: b. 8 àv: V 

10 deficit A, &dd. m. rec. ἐνθάδε ἀπολείπει ἡ πρὸς τὸν 
Ξενοφῶντα τὸν Κορίνϑιον dà: καὶ ἡ πρὸς σώπιον Ὀρχομένιον 

111] ἄλλως BC om. D || τὰ ϑερμὰ ἐν τῇ Σικ. τὰ DEO: 
ἐν τῇ Σικ. τὰ θερμὰ λουτρὰ τὰ C τὰ ἐν τῇ Σικ. ϑερμὰ λουτρὰ 
Bv 12.18 ἀπόπλυσιν Beck ἀπόλουσιν b 18 ἡνίκα --- ἐφάνη 
del. b 14 καὶ] ὁ Qb || ὅτε] ὁ E || Γηρυόνου B: Γηρυόνους 
DE Γηρυονείους CQ — 15 παρελαύνων ἀφίκετο CDO 16 1. 
nullum CDEQO: παρ᾽ οἰκείαις ἀρούραις Bv || λοιπὸν ὡς E: λοιπὸν 
καὶ ὧς CDO ὡς Bv 

23* 
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DEF(H)KQ Ξενοφῶντι Κορινθίῳ σταδιοδρόμῳ καὶ πεντάϑλῳ νική- 
σαντι τὴν o9' Ὀλυμπιάδα. 18. | 

C ἐενοφῶντι Κορινϑίῳ πεντάϑλῳ. ΝΣ 
BDEQ Τοῦ ,γ΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντίστροφος κώλων ια΄. 

τὸ α΄ ἀντισπαστικὸν τρίμετρον καταληκτικὸν ἀπὸ πρώτου 
ποδὸς ἀδιαφόρου καὶ τροχαέου. ὃ τρέτος ποῦς παρηνομήϑη᾽ 
ὃ γὰρ ἀντίσπαστος ἀπὸ D' τροχαίων, ὕπερ πάσχει κατὰ μέ- 
σον. τὸ β΄ Φερεκράτειον. τὸ γ΄ ἴαμβος τρίμετρος βραχυ- 
κατάληκτος. ὁ β΄ ποῦς ἁπανταχοῦ τρίβραχυς. ὃ Ó ἄτακ- 
τος᾽ σπονδεῖος γὰρ εὑρίσκεται παρὰ τοῖς μελοποιοῖς. τὸ δ΄ 
ἴαμβος τρίμετρος βραχυκατάληκτος. τὸ ε΄ διπλῆ περίοδος, 
καὶ διπλοῦς ἴαμβος ἀρχόμενος. τὸ ς΄ ἐπιωνικὸν τρίμετρον 
ἀκατάληκτον ἀπὸ ἰαμβικῆς καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος καὶ 
τροχαϊκῆς τῆς οἰκείας. τὸ ξ΄ δακτυλικὸν πενϑημιμερές. 
τὸ η΄ ἐπιχοριαμβικὸν, ἀπὸ τροχαϊκῆς διποδίας καὶ χοριάμβου, 
τῆς καί βραχείας οὔσης διὰ τὴν κατάληξιν. τὸ 9' προσ- 
οδιακὸν ἢ ἀναπαιστικόν. τὸ v. Εὐριπίδειον᾽ αἱ δὲ ἀπο-- 
δόσεις ἔπτασύλλαβοί εἰσιν ἰωνικοὶ ἀπ᾿ ἐλάσσονος. τὸ i 
ἐπιχοριαμβικὸν, ἢ τροχαῖος ἐπίτριτος. 

2 τὴν om. E || o9] πϑ' F? 6 καταληκτικὸν Qv: om. 
BDE {πρώτου in B incertum 6 διάφορον E || τρίτος] πρῶτος 
D || παρενομήϑη Ε παρανομηϑεὶς D, add. τοῦ τρίτου ἀναπαίστου 

1 B BE: α' Ὁ δευτέρου || τοροχαίου DO — 7.8 μέσον BD*r: 
μέσου E lac. Q μέρος & 9 ἁπανταχοῦ BE: ἀπὸ τροχαίου 
ῦ»ᾳ || τρίβραχυς Q Tz. (Pauw): βραχύς BDEv 10 σπονδεῖος 
in B 1ncert. 11 ἰαμβικὸν τρίμετρον βραχυκατάληκτον ἃ 
12 ἐξερχόμενος Ὁ 18 ἀπὸ iov. ἀπ᾽ ἐλ. καὶ ἰαμβ. D || ἀπὸ 
om. 6 || ἰαμβικῆς ego: ἰαμβικοῦ 14 τροχαίου D'*? || τῆς oix. BE: 
τῆς oix. συζυγίας D συλλαβῆς τῆς oix. Qv συξυγίας τῆς oix. 
Pauw 15 ἐπιχοριαμβικὸς DE || τροχαϊκῆς διποδίας D διπ. 
τροχ. (0: χοριαμβικῆς (-κοῦ E) διπ. BE διπ. vooy. χοριαμβ. v || 
χοριάμβου] χοριαμβικῆς ἃ 16 τῆς] lac. E || καὶ codd. et Γ: 
χοριαμβικῆς καὶ Pauw (transposito illo χοριαμβικῆς vulgatae) χο- 
ριαμβικῆς τελευταίας καὶ Beck τελευταίας καὶ b 16.17 τὸ 9' 
ἀνακλώμενον zoocoó. D | προσοδικὸν Β 17 ἢ om. E αἱ --- 
18 ἐλάσσονος om. DOTz.b 17.18 ἀποδό(σει) B — 18 ἕπτα- 
σύλλαβοι ego: ἐπεὶ μονοσύλλα(βοι) Bv. ἐπὶ ἀσύλλαβοι E. (ἀσύλλ. et 
6) ἐπεὶ ὁμοιοσύλλ. Pauw || iovix(ol) BCPE*P: ἰωνικαὶ Ὁ ν 19 ἐπι- 
χοριαμβικὸν DO: ἢ χορίαμβος ΒΕ ἢ ἐπιχορίαμβος Beck || ἢ τρο- 
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ἡ δὲ ἐπωδὸς xol αὐτὴ κώλων ια΄. τὸ α΄ προσοδιακὸν 
δέμετρον ἀκατάληκτον τῆς uot βραχείας οὔσης. τὸ B ἐγ- 
κωμιολογικόν. τὸ y τὸ αὐτός τὸ Ó ὅμοιον τῷ ια΄ τῆς 
στροφῆς. τὸ ε΄ ἰωνικὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ ς΄ 

5 Εὐριπίδειον. τὸ ζ΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 
τὸ qd δακτυλικὸν πενθημιμερές. τὸ 9' ἐπιωνικὸν ἄτακτον" 
ὃ γὰρ B' σπονδεῖός ἐστιν εἶτα ἥμισυ συζυγίας. γίνεται δὲ 
ἐν τοῖς ἐπιωνικοῖς ἡ ἀταξία, ὡς ἐν τῷ Ὦ, καλλίστη πόλι πα- 
σῶν, ὅσας Κλέων ἐφορᾷ (Eupol fr. 200K.) τὸ / Eq 

10. πέδειον. τὸ τα΄ τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατάληκτον. 68 
18. Τρισολυμπιονέκαν: παρόσον τρεῖς νίκας αὐτοῖς BCDEQ 

συμβέβηκε γενέσθαι, τῷ μὲν παιδὲ δύο κατὰ τὴν αὐτὴν 
ἡμέραν, πεντάϑλῳ καὶ σταδίῳ ἀγωνισαμένῳ, τῷ δὲ πατρὶ 
Θεσσαλῷ τοὔνομα πρῶτον ἐν τῇ ξϑ' Ὀλυμπιάδι. b. τὸν 

18 τρισολυμπιονίκην οἶκον ἐπαινῶν τὸν πρᾷον μὲν πρὸς τοὺς 
πολέτας. φιλοξενώτατον δὲ πρὸς τοὺς ξένους. εἰς γνῶσιν 
ἄξω καὶ ὑμνήσω διὰ τούτων καὶ τὴν εὐδαίμονα Κόρινϑον, 
τὴν τοῦ ᾿Ισϑμίου Ποσειδῶνος οὖσαν προπύλαιον καὶ οἰκη- 
τήριον, ἥτις ἀγλαοὺς κούρους καὶ ἄνδρας ἔχει. ο. ἀγλα- 

20 όχουρον τὴν εὔανδρον λέγει. 
48. ᾿Ισϑμίου πρόϑυρον: ὅτι ἀρχὴ καὶ τέλος τῆς CDEQ 

Πελοποννήσου ὁ ᾿Ισϑμός. πρόϑυρον δὲ, τοῖς εἰς Πελο- 
πόννησον στελλομένοις. ὉὌ. ἕνιοι δὲ, τὴν τοῦ ᾿Ισϑμίου DEQ 
Ποσειδῶνος οὖσαν προπύλαιον καὶ οἰκητήριον. 

χαῖος ἐπίτριτος] sch. N. IV str. v, 7. V str. ζ΄, VI str. 8΄ conferri 
iubet Schroeder 

1 ἡ δὲ] καὶ ἡ D || ἐπῳδὴ DO. ἐπῳδ(ὸς) B || x«l αὐτὴ om. DO, 
post κώλων irp. E  προσοδικὸν B 2 καταληκχτικὸν E 8 τὸ 
αὐτὸ BEG (,Inepte. Ad mentem Metrici est ἰαμβέλεγος, λειπού- 
σης τῆς πρώτης συλλαβῆς" recle Beck): τροχαϊκὸν δίμετρον ὑπερ- 
κατάληκτον DQOTz. ια΄ DO: &' BG πρώτῳ E η Pauw — 4 ἰω- 
non τροχαϊκὸν Pauw 1 β BDO: α E f ἴαμβος Pauw || yive- 
ταὶ δὲ B: γὰρ δὲ E om. 0 8 v (pr) DEQ: ἐπὶ E ἡ] πολλὴ 
Pauw | ὡς --- 9 ἐφορᾷ om. D 8 ὦ] B E || πόλις E ]| σας QHe- 
phaest. p. 58 W.: ὁπόσας B ὁπόσας πόλεις E 11 Too. — 
19 συμβέβηκε in B evan. [11 τρὶς 04. BE 12 μὲν BE: γὰρ 
CDQ 18 καὶ] δὲ καὶ Beck τε καὶ h 16 τρὶς ó4. B || τοὺς 
om. v (in B evan.) 16 φιλόξενον Bv φιλοξενότατον CDO. 
17 καὶ (alt-m. E 19.230 ἀγλαοκ. y&Q Bv 20 λέγει om. ἢ 
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BCDEQ c. ἄλλως" πρόϑυρον καὶ ϑύρας εἰώϑασι καλεῖν τὴν Κόριν- 
Oov διὰ τὸ ἀρχὴν ἢ τέλος εἶναι τῆς Πελοποννήσου. Βακχυ- 
λίδης (c. 1,14)" ὦ Πέλοπος λιπαρᾶς νάσου ϑεόδματοι πύλαε. 

B8CEQ d. ἢ οὕτως ἐπεὶ ἀρχὴ μὲν τοῖς ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος εἰς. 
Πελοπόννησον πορευομένοις. ἐσχάτη δὲ τῆς Πελοποννή- 
σοῦ. metr. B | 

BCcOEQ θᾶ. ἐν τᾷ yàg Εὐνομία ναΐει: ἐν yàg ταύτῃ. rij 
Κορίνϑῳ, οἰκεῖ ἡ Εὐνομία καὶ ἀδελφὴ αὐτῆς ὁμότροφος. 
Εἰρήνη" ὡς Ἡσίοδος (theog. 901)" 

δεύτερον ἠγάγετο λιπαρὴν Θέμιν, ἣ τέκεν “Ὥρας 
Εὐνομίην τε Δίκην vs καὶ Εἰρήνην τεϑαλυῖαν. 

b. βάϑρον πολίων: ἐφ᾽ ὧν πᾶσα πόλις ἀσφαλῶς βέβηκεν. 
ΟΌΕ0 c. Εὐνομία, Δίκη, Εἰρήνη ἀδελφαὶ ἐκ Θέμιδος. 

BCcDEQ — 12a. ἐθέλοντι δ᾽ ἀλεξεῖν ὕβριν: ἦτοι εὐκτικῶς εἶπε, 
τὴν τῶν ϑεῶν' βούλοιντο δ᾽ ἂν ἀπαμύνειν τὴν ὕβριν καὶ 
ἀποκωλύειν᾽ ἢ περὶ τῶν Κορινϑίων, ὅτι βούλημα δέ ἐστιν 
αὐτῶν καὶ σκοπὸς ἐκκλίνειν τὴν ὕβοιν, ἀντὶ τοῦ καϑεστῶτές 

B(C)DEQ εἰσε καὶ οὐχ ὕβρισταί,. ^ b. ἔνιοε δὲ οὕτως βούλημα δὲ 
καὶ σκοπὸν ἔχουσιν αἵ τῆς Θέμιδος ϑυγατέρες ἀπαλεξεῖν 
τὴν ὕβριν τὴν τοῦ κόρου μητέρα τὴν ϑρασεῖαν. 16Q 

1 ἄλλως DO: om. B ἄλλως πρόϑυρον Ποτιδᾶνος E ᾿Ισϑμίου 
C || πρόϑυρον τοίνυν καὶ Bv || καὶ] δὲ E [| θύρας CDEQO: ϑύραν 
Bv 2 post Πελοποννήσου add. τὸν ᾿Ισϑμόν. πρόϑυρον δὲ τοῖς 
tig Πελοπόννησον στελλομένοις Bv (cfr. 48) 8 Πέλοπα D || 
ϑεόδμητοι E -ὅμηται α 784. ,,sine dubio mutilum* Mommsen 
suppl. p. 159 — "7 v& D: τῇ C τᾷδε BEQO || v«íe: om. (ODDEQ 

8 Κορ. φησὶν Bv [| καὶ ἡ &ó. ὕ θν óuóroozog CD — 10 &- 
παρὰν BÜv ἢ τέκε κούρας ἢ (et P p. c) — 11 Εὐνομίαν EQ || 
τε (post Δίκην) om. Bv 12 f. δὲ πόλεων ἀντὶ τοῦ ἐφ᾽ ὧν Bv 
ante ἐφ᾽ ὧν add. βάϑρον πόλεων αὐτῆς E(Q) 14 ὕβριν om. 
CDEO 15 τὴν τῶν θεῶν C(D)EQO: ἀντὶ τοῦ αἱ προειρημέναι 
ϑεαὶ ἀπαλεξήσουσιν τῶν πόλεων τὴν ὕβριν" ἤτοι Bv (cfr. 120) 
16 aqq. de E cfr. infra ad 20 || ὅτι] φησὶν ὅτι Bv [|| δὲ om. CDE^Q 

17 x«l σκοπὸς om. E^ | post ἀντὶ τοῦ add. καϑέξειν τὴν 
ὕβριν τὴν τοῦ κόρου μητέρα τὴν θρασεῖαν' "'Ounoog: τίκτει ---- 
ἕπηται ἃ (cfr. sch. 12e) || καϑεστῶτες — 18 ὑβρισταί καϑέξεεν 
τὴν ὕβριν τὴν τοῦ κρόνου μητέρα Ὁ 18 5Βαα. sch. 12b et c in 
unum contr. C 18 δὲ (alt.) om. E 19 ϑυγατέρες BD: 90υ- 
cic. EQ 20 ὕβριν] ὕβριν τῆς ὕβρεως D, om. τοῦ κόρου ἢ 
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c. ἄλλως᾽ ἔϑελοντι δ᾽ ἀλεξεῖν᾽ αἱ προειρημέναι ϑεαὶ (BC)EHQ 
ἀπαλεξήσουσει τὴν ὕβριν τῶν πόλεων. ἃ. οὐκ ὀρθῶς δὲ BCEQ 
τὴν ὕβριν τοῦ κόρου μητέρα λέγει, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν εἰ- 
πεῖν ἔδει. 56. Ὅμηρος (Ὁ Theogn. v. 158)". 

δ τέκτεε τοι κόρος ὕβριν, ὅταν κακῷ ὄλβος ἕπηται. 
14a. ἔχω καλά vs φράσαι: ἔχω τοίνυν περὶ τῆς BCDEQ 

Κορένϑου τὰ κάλλιστα διεξελϑεῖν᾽ παρορμᾷ γὰρ ἡ τόλμα τὴν 
γλῶτταν, ἡ εὐθεῖα τόλμα νῦν καὶ πρόσφορος, διηγεῖσϑαι 
περὶ αὐτῶν. ττ8 iss 

10 14b. ἄλλως᾽ ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ εὐτολμέα τὴν γλῶττάν (D)EQ 
μον παρορμᾷ λέγειν τὰ ἐπ᾽ εὐθείας καὶ ἐφεξῆς τούτοις 
πράγματα. 1ττ50 

16a. ἄμαχον δὲ κρύψαι: ἀμήχανον καὶ ἀδύνατον DEQ 
ἀποκρύψαι τὸ συγγεγενημένον ἦϑος καὶ ἐκ φύσεως. 1.990. 

15 118. ὕμμι δὲ παῖδες ᾿4λάτα: ὑμῖν γὰρ, ὦ Κορίν- BCDEQ 
ϑιοε. τὴν ἀπὸ τῶν νικῶν ἡδονήν τε καὶ τέρψιν παρέσχον 
αὖ Ὧραι, νικηταῖς γενομένοις ἐν τοῖς μεγίστοις καὶ ἱεροῖς 
ἀγῶσιν. 1B — b. παῖδας δὲ ᾿4λήτου εἶπε τοὺς Κορινϑίους. (C) DEQ 
πῶς δὲ παῖδες ᾿Δλήτου οἱ Κορίνϑιοι; ᾿4λήτης Ἱππότου τοῦ 

40 Φύλαντος τοῦ ᾿Δντιόχου τοῦ Ἡρακλέους, οὗτος ἐκράτησε 
Κορένϑου. διόπερ παῖδας ᾿4λήτου εἶπε τοὺς Κορινϑίους ὡς 

16b. Suid. ἄμαχον: opa ded Πίνδαρος" ἄμαχον 
δὲ κρύψαι τὸ συγγενὲς ἦϑος. Id. lex. Bachm. p. 78,28. Zon. 153. 

19 et 360,1 Paus. 2,4,8. EM 61,50 

Tij» (ler. om. DE || post θφασεῖαν hab. 12e, dein repet. περὶ 
τῶν Κορ. (858,16) — ϑρασεῖαν (858,20) E; seq. 12c, 12d, deni- 
que 12e repet. 

1sq. de B cfr. ad 3868,16 || l. om. E 2 ἀπαῖ. BE: ἀλ. 
HQ | τῶν zx. τὴν 9. E δ ro? κόρου &ut om. &ut s. v. add. B, 
ante τὴν ὕβριν trp. E || λέγει B: om. EQ. φησὶ C 4 ἔδει] μᾶλ’- 
λον ἔδει ἃ || Ὅμηρος om. ΕΡΟΡ (cfr. ad 808, 17) b τοι om. 
E^ Q5 | ὅταν — ἔπηται] ὃ καὶ μᾶλλον EPQ* || ἔπηται CE*0*: ὅποι- 
vo B 7 ἡ —8 πρόσφορος DEO (γλῶσσαν E): τὴν y4. ἡ v. ἡ 
εὖθ. καὶ zo. νῦν Bv ἡ v. τὴν γλῶσσαν ἡ εὖθ. καὶ νῦν zo. C 
19 πράγμασιν b 18 ἀμήχ. δὲ xal Q — 15 l E (ἀλλάτα): ὄὕμμι 
δὲ Ο(0)0ὺ ὁ δὲ νοῦς B || y«o COEQ: δὲ B 16 τὸ om. DO 
19 ro) om. E 20 Ἡρακλέος D -og E 21 Kooív90v] Ko- 
ρινϑίων E 
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BCDEQ ἀπογόνους. c. ἄλλως᾽ ᾿4λήτου παῖδες oí Κορένϑιοι. ᾿4λή- 
τῆς γὰρ ἡγήσατο τῆς ἀποικίας τῶν Ἡρακλειδῶν, ὅτε οὗ 
Ἡρακλεῖδαι κατήεσαν εἰς Πελοπόννησον, καὶ αὐτὸς εἷς àv 
τῶν Ἡρακλειδῶν" ἦν γὰρ [Ἱππότου τοῦ Φύλαντος τοῦ ᾿ἄντι- 
óyov τοῦ ᾿Ηρακλέους. Δίδυμος δέ φησι τὸν ᾿Δἡλήτην μὴ 5 
οἰκιστὴν τῆς Κορένϑου γεγονέναι, ἀλλὰ βασιλέα, ἔτει τρια- 
κοστῷ μετὰ τὴν τῶν Δωριέων ἄφιξιν. 1158 17fDEQ 

BDEQ d. οὐ μόνον ἐνδόξους διὰ τὰς νίκας τοὺς Κορινϑίους αἴ 
Ὧραι ἐποίησαν, ἀλλὰ καὶ ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἐνέβαλον σο- 

B φέαν. ?9DEQ 6. φησὶ δὲ ταῦτα, ἐπειδὴ Φείδων τις, Κο- 
ρένϑιος ἀνὴρ, εὗρε μέτρα καὶ σταϑμία᾽ καὶ ἄλλα πολλὰ λέ- 
γονται εὑρηκέναι οἵ Κορίνϑιοι" διὸ καὶ ἐπιφέρει᾽ πᾶν δ᾽ 
εὑρόντος ἔργον. πολλὰ οὖν εὗρον oí Κορίνϑιοι. 

oEQ 171. νικαφόρον ἀγλαΐαν: τὴν ἐκ. τῆς νίκης ἦἧδο- 
νήν. ττὰῦξε0 15 

cEQ 208. ὑπερελθόντων: νικησάντων. ὑπερβαλόντων καὶ 
κρεισσόνων γενομένων. 

coEQ 20». ὑπερελθόντων ἱεροῖς σχῆμά ἔστιν ἀντὶ τοῦ 
ὑπερελθϑοῦσιν. 340 

DEQ 218. πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις" ἐπεὶ πολλὰ of Κορίνϑιοι 20 
ἐτεχνήσαντο καὶ εὗρον᾽ διὸ καὶ ἐπιφέρει᾽ πᾶν δ᾽ εὑρόντος 

EQ ἔργον. — b. πολλὰ οὖν εὗρον οἵ Κορίνϑιοι, ὥστε καὶ τὰ 
CDEQ ὕστερον εὑρεϑέντα ἴδια αὐτῶν νομισθῆναι. τὦ. ἄλλως" καὶ 

οὐ μόνον νίκην παρέσχον ὑμῖν αἱ Ὧραι, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα 
σοφὰ διανοήματα ὃ χρόνος ἐν ταῖς καρδίαις τῶν παρ᾽ ὑμῖν 35 

0 » 

1 ἄλλως" "Alírov παῖδες CDEO: ὕμμι δὲ ms ᾿Δλάτα’ 
τουτέστιν Β 2 ὅτε B: ὅτι (Ο6ΘΕΘ 4Ἅ τοῦ d. — 5 Ἡρακλέους] 
ὡς ἄνωθϑεν εἴρηται C 6 Ἡρακλέως E || post Ἡρακλ ovg &dd. 
οὗτος ἐκράτησε Κορίνϑου᾽ διόπερ παῖδας εἶπεν 4λήτου τοὺς Κο- 
ρινϑίους ὡς ἀπογόνους Bv (cfr. 17b) 8 oó μόνον DEO: οὐ 
μόνον δὲ Bv || τοὺς Koo. διὰ τὰς v. DO 10 sqq. cfr. sch. 21 

"^ 141 om. D 16 17 ózs0:49. ἱεροῖς ἐν ἀέϑλοις E | vixm- 
σάντων om. C 18 17 om. Ὁ ὑπερελϑ'.. δὲ iso. ΕΘ || σχῆμά 
ἐστιν (Ο)0Ε: σχήμασιν Q0 20 1] om. D ἐν ἀέϑλοισ() praem. EQ 

21 ive νάσαντο D || x«l εὗρον DE. ταῖς τῶν Qt)» γνώμαις 
τοὶ ta &L ὅτι πολλὰ ἐτεχνήσαντο καὶ εὗρον Q(b) ^ 22 καὶ 
om. GOb 28 ὕστερα GOb || ἄλλως EO: om. Ὁ πολλὰ δ᾽ iv 
καρδίαις C [ καὶ om. üb 2ὅ ἐν z. καρδ. om. Ὁ 258q. τοῖς 
παρ᾽ ἡμῖν ἀνδράσιν E 
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ἀνδρῶν ἐνέβαλεν" ἀντὶ τοῦ καὶ ἀνδρείους ὑμᾶς ἤνεγκεν Ó 
χρόνος καὶ συνετοὺς καὶ σοφούς. ἃ. ταῦτα δέ φησιν 
ἐπειδὴ Φείδων τις ἀνὴρ Κορίνϑιος εὗρε μέτρα καὶ σταϑμούς. 
καὶ ἄλλα πολλὰ λέγονται εὑρηκέναι οἵ Κορίνθιοι. 360 ᾿ 

24. ἅπαν δ᾽ εὑρόντος ἔργον: τοῦ πρῶτον εὑρόντος CDEQ 
ἴδιόν ἔστιν, οὐχὶ δὲ τοῦ ὕστερον μιμησαμένου" παρ᾽ ὑμῖν DEQ 
γὰρ τοῖς Κορινϑίοις πολλὰ τῶν ἔργων εὑρέϑη. 510 

258. ταὶ Διονύσου πόϑεν ἐξέφανεν: αὖ τοῦ 4Διο- BDEQ 
νύσου πανηγύρεις πόϑεν ἐξέλαμψαν . σὺν τῷ διϑυράμβῳ, 

10 ἀντὶ τοῦ τὸν διϑύραμβον προσλαβοῦσαι; 8648 . b. oí τῶν CDEQ 

15 

20 

διϑυράμβων χάριτες αἱ τῷ Διονύσῳ ἀδόμεναι πόϑεν ἐφά- 
νησαν; τοῦτο δὲ ὡς παρὰ Κορινϑίοις πρῶτον εὑρεϑέντων 
(τῶν) εἰς τὸν Διόνυσον διϑυράμβων. ^ c. ὁ Πίνδαρος δὲ BcEQ 
ἐν μὲν τοῖς ὑπορχήμασιν (fr. 116) ἐν ΝΝάξω φησὶ πρῶτον 
εὑρεϑῆναι διϑύραμβον. ἐν ὁὲ τῷ πρώτῳ τῶν διθυράμβων 
(fr. 71) ἐν Θήβαις, ἐνταῦϑα δὲ ἐν Κορίνϑῳ. 36^B 

.26a. σὺν βοηλάτᾳα: βοηλάτην τὸν διϑύραμβον προσ- BCDEQ 
αγορεύει, ἤτοι διὰ τὸ βοῦν εἶναι τῷ νικήσαντι ἔπαϑλον᾽ 
ἑερὸς γὰρ τοῦ Διονύσου ἢ διὰ τὸ ἐλαύνεσθαι. αὐτὸν διὰ 
βοῆς καὶ λέγεσθαι. 5558 

. 26b. Χάριτες διϑυράμβῳ: οὕτως ἀκουστέον" af τοῦ BDEQ 
Διονύσου διϑυράμβων ἐν Κορίνϑῳ ἐφάνησαν χάριτες, τουτ- 
ἐστι τὸ σπουδαιότατον τῶν Διονύσου διϑυράμβων ἐν Κο- 
θένϑω πρῶτον ἐφάνη᾽ ἐκεῖ γὰρ ὡράϑη ὃ χορὸς ὀρχούμενος" 

24—p. 862, ὅ Tz. ad Lyc. p. 252 M.: Ζϑύραμβον δὲ ἤτοι 

1 ὑμᾶς (b: ἡμᾶς CDE 2 φησὶ δὲ ταῦτα C 8 ἀνὴρ 
om. D 4 x«l — Κορίνϑιοι om. D I, οἱ om. E || post Koo. add. 
ὡς x«l — νομισθῆναι (p. 860, 22. 23) C 6]. EQ (εὑρόντες E): 
om. D διὸ ἐπιφέρει" ἅπαν ἔργον € [πρῶτον C α' DE: πρώτου ἢ 

6 ὕστερον om. Q || ἡμῖν E " τοῖς ἔργοις E 81. B: 
om. D ταὶ Ζιον. E. zov. Q0 — 8.9 Διονύσου φησὶ Bv 9 à- 
ϑυράμῳ etc. E ubique 10 sch. 25b ἄλλως praem. D, ἢ o- 
tog EGQ, ταὶ 4ιονύσου 0 11.12 ἐξεφάνησαν b 12 ὡς 
παρὰ D: ὥσπερ E ὡς περὶ C | εὑρεϑὲν τον CD; τῶν addidi 

14 Oen E || ἐν Νάξῳ] &váfo E 14. 15 iit 
πρῶτον Bv 11. E: σὺν βοηλάτῳ ÉD βοηλάτα ἃ om. Bv, 
add. δὲ post Bonideip 19 γὰρ om. E 21 l. EQ: διϑυ- 
ράμβῳ Ὁ 5B 22 διθυράμβων Beck: διϑύραμβοι 28 τῶν] 
τοῦ Ε 24 πρῶτον] πρῶτος Β τοῦτον Ε 
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ἔστησε δὲ αὐτὸν πρῶτος "olov ὃ Μηϑυμναῖος, εἶτα “Μάσος 
8CDEQ ὁ Ἑ ρμιονεύς. — c. ἄλλως. ὁ λόγος ἐρωτηματικὸς, ὑπακού-- 
BCEQ ται δὲ δηλονότι᾽ ἐκ Κορίνϑου. | συνίστησι γὰρ ὅτι πρῶτος 

ἐν Κορίνϑῳ διϑύραμβος εἰσήχϑη; ὃς ἦν κύκλιος χορὸς, 
EQ “ρίωνος τοῦ Μηϑυμναίου συστήσαντος αὐτόν. ἃ. ἡ ὃ 

ἀκολουϑία᾽ αἵ τοῦ Διονύσου δὴ οὖν χάριτες ὃ διϑύραμβος 
ποῦ πρῶτον ἐξεφάνη; οὐκ ἀπὸ Κορίνϑου; ^e. ἄλλως᾽ τοῦτο 

DEQ ἐν ἤϑει φησίν᾽ | ὅπου, φησὶν, ὥφϑησαν αἱ ἐπὶ τῶν δὲ- 
ϑυράμβων χάριτες; δηλονότι ἐν Κορένϑο. 

B 278. τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσι μέτρα: τουτέστι 
τὰ ἵππεια μέτρα τοῦ χαλινοῦ. ἀποδεδώκασι δὲ τῷ δοκεῖν 
τὸν Πήγασον πρῶτον ὑπὸ Βελλεροφόντου ἐν Κορίνϑῳ κατε- 
ξεῦχϑαι. Δίδυμος δέ φησι μήτε τοὺς ἱππικοὺς δρόμους 
μήτε τὰς τῶν ἁρμάτων κατασκευὰς μήτε τὸν χαλινὸν διὰ 
τούτων δηλοῦσθαι. ἀλλὰ τὸν κεραμεικὸν τροχὸν, ἐκ μετα- 
φορᾶς διχόϑεν μετενηνεγμένης, τοῦτο μὲν ὅτι ἵπποις οἰκεῖος 
ὃ τροχὸς, τοῦτο δὲ ὅτι ξκατέρωϑεν ἐλαύνεται ὑπὸ ποδὸς 
πτέρνης. Καλλίμαχος (fr. 268)" πτέρνῃ ϑ᾽ ἵππος ἐλαυνό- 

BCDEQ μένος. — b. τίς γάρ, φησιν, ἕτερος A τὰ μέτρα τὰ ἐν 
τοῖς ἱππείοις ἔντεσι καὶ ὕπλοις γινόμενα; ἱππείοις δὲ ἔν- so 

BDEQ τεσιν εἶπε τοῖς τροχοῖς | τοῖς κεραμεικοῖς, ἐπειδὴ ἐπὶ τροχοῦ 
πλάττεται, ὃ δὲ τροχὸς κοινωνεῖ τῷ ἅρματι τῶν ἵππων. 

DEQ c. καὶ Θεόφραστος μὲν ἐν τῷ περὶ εὑρημάτων Ὑ πέρβιον 
cDEQ τὸν Κορένϑιόν φησιν εὑρηκέναι | τὴν τοῦ κεραμεικοῦ τροχοῦ 

κυκλικὸν χορὸν ἐν Κορίνθῳ πρῶτος ἔστησεν Ἀρίων ὁ Μηθυμναῖος, 
δεύτερος δὲ Λάσος Χαβρίνου (Δαβρίου codd. dett.; cfr. Suid. 
8. v. 4d og. Diog. Laert. 1, 42) “Ερμιονεύς. — sch. Ár. av. 1408. 

1 Suid. ᾿Δρίων. 

1 ὁ B**| μυϑημναῖος E | εἶτα λάσσος B (Λάσος b): ἢ τά- 
λασσος D ἢ τάλας E ἢ τάλασος GO 2 ἄλλως om. D 8 ἐκ 
Κορίνθου BE: ἐν Κορίνθῳ CDO ὅ αὐτὰς B 6 δὴ om. 
60b 6.7 δυθύ ([. Π9")πρῶτος ἐξεφάνη πρῶτον oóx ἀπὸ K. E 

7.8 τοῦτο ἐν ἤϑει φησίν om. ἃ 8. φασὶν (al) E 9. δη- 
λονότι om. D 12 Βελερεφόντου 18 ἵπποις V (corr. Ánna 
Fabri ?) 19 1l. nullum D: ὁ νοῦς οὕτω Β τίς γὰρ ἱππείοις ἐν 
ἔντεσι (ΕΘ 2 0 ἱππ. ---21 εἶπε] ἤγου Ὁ 22 πράττεται E 

23 uà» DE: δὲ ἂν 
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μηχανήν. | μέτρα δὲ αὐτὸν ὁ Πίνδαροξ. παρόσον iv xsQe- cEQ 
μεικοῖς μετροῦμεν. [καὶ ὅσα ἄλλα, χόες, ψυκτῆρες, κώϑωνες. 
ἔνιοι δὲ ἵππεια ἔντεα ἅρματα καὶ χαλινοὺς, .ἀπὸ μέρους 
τοὺς πολεμικούς. ὅτι δὲ παρ᾽ αὐτοῖς Ó χαλινὸς. εὕρηται; 

$ δεέκνυσι τὰ ξξῆς. so cEQ — d. ὁ Δίδυμος ἑτέραν. ἀποδίδωσεν BcEQ 
οὕτως ἔχγουσαν᾽ τὴν fv πρόϑεσιν, ἀντὶ τῆς εἴς κειμένην, 
συναπτέον πρὸς τὰ μέτρα᾽ τίς γὰρ τοῖς εἰς τὰ μέτρα ἔπ- 
πείοις ἔντεσιν ἐχρήσατο πρώτη ἢ σὺ, d Κύρινϑε; ἵππεια 
δὲ ἔντεα ἀκουστέον τὰ Φειδώνεια ἀγγεῖαχ᾽ ἔντεα γὰρ ἂν εἴη 

1*9 τὰς χοίνικας καὶ τοὺς μεδίμνους λέγων, διὰ τὴν κοιλότητα. 
καὶ Ὅμηρος ( 282)" ἀμφίπολοι δ᾽ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτός. 
τούτων οὖν τῶν εἰς τὰ μέτρα ἐντέων εὕὑρετάς φησιν εἶναι 
τοὺς Κορινϑίους. διατί δὲ ἵππεια αὐτὰ εἶπεν; ὅτι Φείδων 
ὃ πρῶτος κόψας Κορινϑίοις τὸ μέτρον ᾿Δργεῖος Tv: τὸ δὲ 

15 ἄργος ἵππειον λέγουσιν οἵ ποιηταί. Εὐριπίδης (J. T. 700): 
᾿ς ὅταν εἰς Ἑλλάδ᾽ ἵππειόν τ΄ oyoc μόλῃς. 5150 si*EQ 

29a. ἢ ϑεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον: BCDEQ 
τὸν αἰετόν᾽ φησὶ δὲ τὸ κατὰ τοὺς ναοὺς τῶν ϑεῶν ἀέτωμα. 
τίς οὖν, φησιν, ἐν τοῖς ναοῖς τῶν ϑεῶν τὸν βασιλέα τῶν 

30 ὀρνέϑων ἐπέϑηκε, τὸ λεγόμενον ἀέτωμα; δίδυμον δέ φησιν, 
ὅτι διπλᾶ và ἀετώματα, ὄὕπισϑεν καὶ ἔμπροσϑεν. διὰ τὸ ἐξ 

8 sch. B 9 277: Πίνδαρος τὰ ἄρματα £vvsd φησιν" ἱππείοις 
ἔντεσι μέτρα. 9 Ap. soph. 69, 17. EG 160, 56 18 sch. Ar. 
av. 1110. Eust. Il. 1352, 88. lex, Bachm. 85, 10. EM 21, 1. Suid. 
ἀετός. ἀετῴώματα. 

1 αὐτὸν EG: αὐτῶν CO αὐτὰν 1.2 ἐκ κεραμεικοῦ Cv 
2 καὶ ὅσα — κώϑωνες post 10 λέγων irp. b, quo pertinere sane 
videntur; seclusi | zóeg] om. Qv χοίνικες Ὁ ὄὅ δείκνυται τοῖς 
ἑξῆς C δείκνυσιν ἐν τοῖς ἑξῆς v || ὁ 44. — 6 ἔχουσαν) ἄλλως B 
5 ὁ 4.— 6 κειμένην om. 6 6 ἀντὶ τῆς CO b: ἀπὸ τῆς E ἀντὶ 
τοῦ B 7 εἰς τὰ μ. τοῖς ἱππ. E 8 πρότοις CO. [|| Κορίνϑιε EQ 

88q. ἔντεα δὲ τὰ Φ. ἀγγ. ἀκ. B (om. ἔππεια) — 9 ἔντεα — 
10 λέγων om. Bv 11 καὶ om. Bv || éxexóousov v 19 ἐν- 
τέων] ἑπέων v (corr. Beck) 16 ὅταν εἰς om. B || Ελλάδος E 

17 1 B: om. D oi. βασιλῆα δίδυμον CE oi. βασιλῆα 
18 τὸν αἰετόν CDE: om. ἃ οἰωνῶν βασιλέα τὸν ci. φησι Bv || 
φησὶ CDEO: λέγει Bv 20 δίδυμον D (δέδυμα vel δίδυμνα 
cj. Lehrs p. 8): Δίδυμος BCEQv || δέ om. ἃ 21 ὄπιϑεν B 
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EQ ἑκατέρων τῶν μερῶν κατασκευάζεσθαι αὐτάάἁἩ Ὁ. ἄλλως". 
οἰωνῶν βασιλέα: ὃ ἀετὸς οἰωνῶν βασιλεύς ἐστιν δ᾽ ἐπὶ 

BEQ τῶν ἱερῶν τιϑέμενος. τινὲς δὲ τὸ ἀέτωμα λέγουσιν, | ὥς 
. φῆσι Δίδυμος παρατιϑέμενος Τίμαιον (ΒῊΘ I 202) λέγοντα" 

BCEQ [καὶ τοῦτο ἐν ταῖς οἰκοδομίαις αὐτῶν εὕρημα, ταύτην ἀπο- 
δοὺς τὴν ἐξήγησιν τῶν προκειμένων. sicEQ A 

BCEQ 818. ἐν δὲ Moic ἁδύπνοος: ποῦ δὲ ἡ μουσικὴ &v- 
ϑεῖ καὶ τὰ πολεμικὰ ἀλλαχοῦ; τοῦτο δὲ διὰ τὸν Εὔμολπον 
ὄντα Κορέίνϑιον καὶ γράψαντα νόστον τῶν “Ἑλλήνων. 850 

ΒΟΌΕΟ b. ἀντὶ τοῦ μουσικοί εἰσι παρόσον καὶ ποιηταὶ διαση- 
μότατοι ἐν Κορίνϑῳ ἐγένοντο, ὧν ἦν καὶ ἴσων, οὗ μέμνη- 
ται Σιμωνίδης (fr. 215). ἐν δὲ τῷ Περσικῷ πολέμῳ καὶ 
οὗτοι ἐστρατεύσαντο ἔχοντες ἡγεμόνα ᾿Δδείμαντον. 8150 

ΒΟΟΕΟ 3828. ἐν δ᾽ Ἄρης ἀνϑεῖ νέων: ποῦ δέ, φησι, καὶ τὰ 
τοῦ πολέμου ἐμπείρως οὕτω γίνεται; τοῦτο δὲ διὰ τὰ Mm- 
δικά φησιν, ὅτε ἠνδραγάϑησαν᾽ ἐπεὶ Ἐέρξου ἡττηϑέντος καὶ 

. φυγόντος ὑπὸ ᾿4ϑηναίων, [ὅτε καὶ] πεντήκοντα ναῦς τοῦ 
BCEQ Πέρσου! κατέδυσαν. b. ἄλλως" τὸν Ἴἄρην φησὶν ἐν Ko- 

ρένϑῳ λάμπειν τείνων εἰς τὰ περὶ Περσίδα, ἐν οἷς ὑπὲρ 
τῆς τῶν “Ἑλλήνων σωτηρίας ἠνδραγάϑησαν of Κορίνϑιοι. 
Θεόπομπος δέ. φησι καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν εὔξασϑαι τῇ 
᾿Αφροδίτῃ ἔρωτα ἐμπεσεῖν τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν μάχεσθαι 
ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος τοῖς Μήδοις, εἰσελϑούσας εἰς τὸ ἱερὸν 
τῆς ᾿Αφροδίτης, ὅπερ ἰδρύσασϑαι τὴν Μήδειαν λέγουσιν 

1 σκευάξεσϑαι CD [αὐτὰ BO: αὐτὸ CDE 2 βασιλῆα E 
8 λέγουσιν om. ἂν ὅ εὔρεμα CEO || ταύτη» --- 6 προκει- 

μένων CEO: καὶ τὰ ἑξῆς B 8 ἀλλαχοῦ ante ἀνθεῖ trp. E, 
ante ἡ uovc. CPQ || Εὔμηλον Gyraldus hist. poet. p. 121^ ed. 
Lugd., Salmasius exerc. Plin. p. 6085, ft. recte 10 sch. 81b 
ἢ τοῦτό φησιν praem. Bv, ἐν δὲ Μοῖσα C, ἄλλως EQ 11 Ai- 
jov C ᾿Δρίων v. Wilamowitz Hom. Unters. p. 179, n. 26 proba- 
biliter 18 ἐστράτευσαν B || δείμαντον Beck: ἀδίαντον BEv 
τὸν ἀδίαντον 60. ἀσίαντον C ἀδείαντον D 14 ποῦ — 16 yíve- 
ται om. C 16 τοῦ om. E || ἐμπείρως B: ἔμπειρα Ὁ ἕμπεϊρος 
EQ | διὰ] καὶ E 16 φησιν om. EQ || ὅτε B»: ὅτι B^^CDEQ || 
ἐπεὶ scripsi: ἐπὶ || 7v. — 17 καὶ om. D, add. γὰρ post πεντ. 
17 ὅτε καὶ] om. B; recte ὅτε δὲ καὶ α 19 τείνων B: vcio» CEQ 
(£lov 0) || Περσίδος Gh 20 τῆς om. ΒΥ 215sqq. cfr. v. Wila- 
mowitz ind. lect. Gott. 1879 22 ἐκπεσεῖν E 

15 

20 
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Ἥρας προσταξάσης. εἶναι δὲ xol νῦν ἀναγεγραμμένον ἔλε-- 
᾿γεῖον εἰσιόντι εἰς τὸν ναὸν ἀριστερᾶς χειρός (Simon. 187)" 

. δ᾽. ὑπὲρ “Ἑλλάνων τε καὶ ἀγχεμάχων πολιητᾶν 
' ἔστασαν εὐχόμεναι Κύπριδι δαιμονίᾳ. 

E Οὐ γὰρ τοξοφόροισιν ἐβούλετο Oi! ᾿Δἀφροδίτα 
m Μήδοις Ἑλλάνων ἀκρόπολιν δόμεναι. 

35. ἀφϑόνητος ἔπεσσιν: ἐπὶ τοῖς ἔπεσι [τῆς Ὀλυμ- cDEHQ 
σίας] καὶ τοῖς ὕμνοις οἷς λέγω περὶ αὐτῶν μὴ νεμεσήσῃς» 
ὦ Ζεῦ. E 

.10 38a. Ξενοφῶντος εὔϑυνε: τοῦ Ξενοφῶντος εὔϑυνε BCDEQ 
τὴν εὐτυχίαν, οὔριον καὶ εὐδιεινὸν διδοὺς αὐτῷ | τὸ δαν- BDEQ 
μόνιον. ᾿ b. ποίει δὲ αὐτὸν εὐτυχῆ καὶ εὐδαίμονα. 

39a. δέξαι δέ of στεφάνων ἐγκώμιον: καὶ πρόσ- B(C)DEQ 
δεξαι ἡδέως τὸν ἐπὶ τῶν στεφάνων αὐτοῦ ϑεσμὸν καὶ vó-. 

.15 μιμὸν ἔπαινον λέγει δὲ τὸν ὕμνον. — b. δέξαι δέ of, ἀντὶ DEQ 
τοῦ δέξαι παρὰ αὐτοῦ͵ ὁ. τεϑμὸν τὸν «νόμον᾽ νόμος B(C)DEQ 
γάρ. ἐστιν οὗτος, Ὀλυμπιονίκας ὑμνεῖσϑαι ἀἁ. τὸν ἐγ- 
κωμιαστικὸν λόγον, ὅς ἐστιν ὕμνος τῶν νικηφόρων. 
e. τὸν ἄγει: ὄντινα ὕμνον ἐκτήσατο καὶ ἄγει ξαυτῷ νι- BCDEQ 

40 κῶν καὶ στάδιον ὁμοῦ καὶ πένταϑλον. ἔ ἐν τῷ σταδίῳ. BDEQ 

g. τῆς νίκης. 

sch. 43a. EM 112, 48 (cl. Miller, mél. litt. gr. p. 86): ἱστέον 
ὅτι τὸ ἀντιβολῶ ἔξωϑεν ἐκλίθη .... τὸ δὲ παρὰ Πινδάρῳ ἀντε- 
βόλησεν τῶν ἀνὴρ ϑνητός ἔσωθεν ἐκλίθη διὰ τοῦ ξ΄ καὶ τὸ ση- 
μαινόμενον ἕτερον. ὡς καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ᾽ τοιοῦτοι δ᾽ εἰ καί μοι 
ἐείκοσιν ἀντεβόλησαν (II 841). 

Ἑλλήνων CEQ | ἐγχεμάχων ἘθΡς 4 ἕστασαν E: ἔστασαν Β68 
εὐχόμενοι ΕΡᾺῸ ὅ ὁδῖ᾽ ΒΕ: δῖα (διὰ) ϑεοῖσιν CPO [||᾿Δφροδίτη 

6 Ἑλλάνων ΒΕ: ἐλαύνειν C ἐλαύνων Q || δόμεναι BCPO: δαί- 
μονα E 7 ἔπεσσιν] ἔπεσιν ὨΗ om. C || ἐπὶ τοῖς ἔπεσι om. H || 
τῆς Ὀλ. seclusi (ex gl. ortum) 9.ὦ Ζεῦ om. EH 10 1. B: 
om. CD Ξενοφῶντος EQ || vo6] τουτέστι τοῦ Bv || 9»ve DEQ 
11 διδοῦσα DEO, . 12 ἀντὶ τοῦ π. δὲ αὖ. φησιν Bv 13 8qq. 
exigua frustula C 18 στεφ. éyx. om. DEO. 13.14 πρόσδ. φησιν 
Bv. 14 θεσμὸν BDE: τεϑμὸν καὶ ϑεσμὸν 6 — 14.15 νόμιμον 
B: νόμισον E. νόμον 80 1 λέγει --- ὕμνον om, Ε 16 τεϑμὸ»] 
τεϑμὸν δὲ Bv || νόμον] νόμον φησί Βἂν 19 1. om. Bv || ἄγει 
(alt.)] ἄγει φησὶν Bv 21 sch. 89g ad στεφάνων pertinet 

1dbom E 24 BC 8 αἵδ᾽ BC: ὅσ᾽ E ἀδ᾽ G ὅδ᾽ 1 
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BDEQ 48". τῶν ἀνὴρ 9vazóg: ὧν εὐτυχημάτων, τῶν τῆς 
CDEQ διπλῆς νίκης, οὐδέπω πρότερον εὐτύχησεν ἀνήρ. — c. ἄλλως" 

ἀντὶ τοῦ οὐδεὶς πώποτε τῶν ἀνθρώπων τὰς δύο ταύτας 
BEQ νίκας ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἔλαβεν, εἰ μὴ μόνος αὐτός. ἃ. πρῶτον 

καὶ μόνον φησὶ τὸν Ξενοφῶντα κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν 
B στάδιον xol πένταϑλον νικῆσαι Ὀλύμπια, 6. λέγει δὲ καὶ 
ἄλλας νίκας αὐτοῦ. 

BcDEQ — 45a. δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν πλόκοι σελίνων: νῦν 
στέφανοι. ἐκ σελένων γὰρ οὗ στέφανοι. — b. πλόκοι. δὲ, 

BCEQ παρὰ τὸ πλέκεσϑαι τοῖς τὰ ἼἼσϑμια νικῶσι. c. σημειωτέον 
ὅτι ἤδη ἀπεδέδεικτο ᾿Ισϑμοῖ ἀπὸ σελίνων στέφανος. ὡς ἐν 

BCDEQ Νεμέοις. ἀμφότεροι γὰρ ἐπιτάφιοι, ἱερὸν δὲ τὸ σέλινον 
τῶν καταχϑονίων. | 

BCcDEQ 46a. οὐκ ἀντιξοεῖ: οὐκ ἐναντιοῦται. — b. ἀντὶ τοῦ 
ἐνίκησε καὶ Néusa. ο. of δὲ ὅτε ἀντίκειται. ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τῶν ξύλων τῶν ξεομένων καὶ ἀλλήλοις &ouofou£vov. 

BCEQ τὰ γὰρ συναρμοζόμενα συγξέεται | ἀλλ᾽ ἀντιξοεῖ καὶ ἀντι- 
βαίνει πρὸς τὴν ξέσιν ἁρμοστὰ ὄντα. 

BcDEQ 48. πατρὸς δὲ Θεσσαλοῖο: xol τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

10 Plut. qu. conv. 5,8 14et15 EM 114,24. EG 60, 810) 

. ἃ ϑνατός om. ΕΘ 4. οὐδέπω] οὐδέ τις D || ηὐτ. E || ἀνήρ 
DO: ἀνὴρ πρότερος BE || ἄλλως EQ: τῶν ἀνήρ C om. ἢ ἃ ἀντὶ 
τοῦ om. 66. || πώποτε DO: ποτ CE — 4.6 πρῶτον δὲ καὶ μόνον 
Bv πρῶτος καὶ μόνος E 60 Ὀλύμπια EQ: Ὀλυμπίοις Bv 
81. B: πᾶ. σελ. CDEQO || σελήνων Ed νῦν CDEQO: γρ(άφε- 
ταῦ Β 9 ἐκ--- στέφανοι om. CD || ὁ στέφανος Bv || πλόκοι δὲ 
om. B 10 σημειωτ. δὲ Βῦν ἄλλως" σημειωτ. EGO. 11 ἀπε- 
δέδεικτο ἢ: ἀποδέδεικται Β΄ ἐπέδεικτο E. ἀπέδεικτο ἃ ἀπέκειτο 
C | ἀπὸ] ὁ ἀπὸ v pe E 19 ἀμφότερος οὐ ἐπιτάφιος 
b || σέλινον γὰρ ἐδίδοτο ὡς τὸ σέλ. etc. D 18 καταχϑονίων 
ϑεῶν CDOb 14 ed τὸ δὲ οὐκ ἀντιξ, ἀντὶ 
τοῦ οὐκ ἀντίκειται B. Νέμεά τ᾽ οὐκ ἀντιξ. ἀντὶ τοῦ οὖκ ἕναντ. C 

14.15 ἀντὶ τοῦ ἐνίκησε ὈΕθ: ἐνίκησε γὰρ Βῦν 1 ἀπὸ] 
ἐκ 17 συναρμόξοντα E || [συγξέε]ται B, serv. acc. (οὐ συγξέ- 
sra, cj. Mommsen sch. Germ. p. 61; si ἀντίκειται idem valet 
quod οὐχ ἀντιξοεῖ, recte || ἀλλ᾽ om. Ὁ 18 ἀνάρμοστα Anonym. 
in Misc. Obs. 10 (17839) p. 428, vix recte 19 τοῦ om. E | 
αὑτοῦ) αὐτοῦ τοῦ Qb 
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Θεσσαλοῦ (κύριον δὲ ὄνομα" αὐτοῦ τούτου γὰρ παῖς ὃ 
Mevogüv) ἀνάκειται ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ ἡ δόξα ἡ ἐκ τοῦ δρόμου. 

49. (αἴγλα: ἀντὶ τοῦ ἡ γίκη. Β 
50a. Πυϑοῖ τ᾽ ἔχει: ὡς καὶ τὰ Πύϑια τοῦ Θεσσαλοῦ DEQ 

5 νενικηκότος. — b. ὁ δὲ λόγος" κατὰ δὲ τὴν Πυϑίαν διαύλου BDEQ 
καὶ σταδίου τιμὴν ἔλαβε. ^ c. λέγει δὲ Θεσσαλὸν, τὸν τοῦ Β 
Ἐενοφῶντος πατέρα. 

61a. ἁλίῳ ἀμφ᾽ ἑνί: ἀντὶ τοῦ ἐν μιᾷ ἡμέρα. ||. B 
51 b. μηνός τέ οἱ τωὐτοῦ: κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν μῆνα B(C)DEQ 

10 τρία ἔργα καὶ ἐν ταῖς 49 veis ταῖς τραχεέαις καὶ τρεῖς 
ἄϑλους περιεποίησεν αὐτῷ ἡ ὀξύδρομος ἡμέρα. 6. ἔργα 
καὶ ἀγωνίσματα κάλλιστα, ἀφ᾽ ὧν ἐστέφϑη τὰς κόμας καὶ 
τὴν κεφαλήν. ἃ. τρία δὲ ἔργα εἶπε δίαυλον καὶ ὁπλιτι- 
κὸν δρόμον καὶ στάδιον. 

15 54. ποδαρκὴς ἁμέρα ϑῆκεν: ἤτοι ἡ πρὸς τὸν δρό- BCDEQ 
μον τότε ἀποκληρωϑεῖσα καὶ ἐπαρκοῦσα᾽ ἢ ἡ παρασχοῦσα 
αὐτῷ τὸ τάχος διαρκές᾽ ἢ αὐτὴ οὖσα [ἡ] ὀξύπορος καὶ 
ὀξύπους. 

568. Ἑλλώτια δ᾽ ἑπτάκις: τὴν προσηγορίαν φασὶ BCDEQ 
30 ταύτην ἐσχηκέναι τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἀπὸ τοῦ ἐν Μαραϑῶνι ἕλους, 

ἔνϑα ἴδρυτα. — b. ἄλλως Τιμάνδρου ϑυγατέρες τέσσαρες CDEQ 
Κορίνϑιαι᾽ “Ἑλλωτὶς, Εὐρνυτιώνη,. Xovoi, Κοτυτώ. ἁλούσης 
τῆς πόλεως τὴν νέαν τὴν Χρυσῆν ἡ «Ἑλλωτὶς ἁρπάσασα 
εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾿4ϑηνᾶς, ἔνϑα περικατάληπτος 

1 κύριον --- 3 Hevog.0om.Bv 1 δὲ om. CD || αὐτοῦ om. D | 
$11 DEO, τούτου 3 4$ νίκη B: ἐνίχησεν 41l0om.D ὅ ὁ 
δὲ 4. DEQ: Πυϑοῖ «' ἔχει Bv | δὲ (a1t.)] om. 6 post Πυϑ'. hab. Qb || 
τὴν om. E 8 .ἁλίῳ v: τἀλίῳ B — 9 τωὐτοῦ om. CD?(macul)E 

"i Pe ησὶν ἔργα B | xol (alt) BD: τρία ἔργα καὶ EQ 
E ἡμέρα CDEQO: ἡ ὀξύτης τῶν ποδῶν καὶ ἡ ὁξ. ἡμέρα 

Bv | el 2 ἔργα E | ἔργα --- 12 κάλλιστα om. D? (macula) 
18.14 ὁπλικὸν CDEO 15 ποδαρκὲς B | ἡμέρα BCD | ϑῆκεν 
om. CDEQ | ἡ om.B 16 προσχοῦσα E — 17 τάχος BE: τέλος 
CDO | ἣ CDE: ἡ Bv 7 ἡ GPQUh ἡ ΒΕ: ἢ D om. (CO) 6}! 
19 ᾿Ελλώτια etc. fere BCE 19.20 ταύτην ἐσχ. φασὶ Bv 
21. 22 τέσσαρες Κορίνϑιαι 6: δῖα Κορίνϑια C δία Κορίνϑιαι Ε 
Κορινθϑία (b τοῦ Κορινϑίου Ὁ Κορίνϑιαι cj. b 29 Ἕλλω- 
τίς Db: Ἑλλώτια CEQ | Εὐριτιώνη 96 || Κωκυτώ CO!IU καὶ κυτώ 6G 
Κωτυτώ ἢ 24 περικάληπτος Ἐ 
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γενομένη ἔρριψεν ἑαυτὴν εἰς τὸ πῦρ. καϑάρσια οὖν ἄγεται 
τῇ ϑεῷ, ἅτινα οἵ μετὰ ταῦτα ᾿Δλήτου Ἑλλώτια καλοῦσιν. ὅ1Ὲ 

BCDEQ 6. ξορτὴ τῆς ᾿4ἀϑηνᾶς ἐν Κορίνϑῳ, ἐν ἢ καὶ ὃ ἀγὼν 

EQ 

τελεῖται ὃ καλούμενος λαμπαδοδρομικὸς, ἐν ᾧ ἔτρεχον νεα- 
“νίαν λαμπάδας κρατοῦντες. αὕτη δὲ ἡ πανήγυρις εὐρέϑη 
κατὰ μέν τινας ἐπειδὴ τὸν ἵππον τοῦ Βελλεροφόντου ὑπέ- 
ταξεν ἡ ϑεὸς τὸν Πήγασον καὶ περιέϑηκεν αὐτῷ τὰ χαλενὰ 
καὶ οὕτως εἷλεν αὐτόν. ἢ διὰ τοῦτο᾽ Δωριεῖς σὺν τοῖς 

᾿Ηρακλείδαις ἐπιϑέμενοι Πελοποννησίοις Κόρινϑον χειρωσά- 
μένον ταύτην τῇ φλογὶ συνέφλεγον. τῶν τοίνυν γυναικῶν. 
ἐν τῇ πορϑήσει φευγουσῶν, τινὲς ἐξ αὐτῶν ἅμα Ἐὐρυτιώνῃ 
καὶ λλωτίδι εἰς τὸν τῆς ᾿Α4ϑηνᾶς εἰσελϑοῦσαι νεὼν οὕτω 
διαφεύξασϑαι τὸν κίνδυνον προσεδόκησαν. ὡς δὲ ἤσϑοντο 
Δωριεῖς, κατὰ τούτων πῦρ ἔπεμψαν. αἵ μὲν οὖν ἄλλαι 
ἔφυγον, ἡ δὲ Εὐρυτιώνη καὶ ἡ Ellos ἀδελφαὶ τυγχά-. 
νουσαε μετὰ. παιδίου κατεφλέχϑησαν. λοιμοῦ δὲ συμπε- 
σόντος οὐ πρότερον τὸ νόσημα παύσασϑαι ἔφη ἡ ϑεὸς πρὶν 
ἐξιλεώσασϑαι τῶν παρϑένων τὰς ψυχὰς καὶ ᾿“Ελλωτίδος ᾿4ϑη- 
νᾶς ἱερὸν ἰδούσασϑαι καὶ πανήγυριν Ἑλλώτια καλουμένην" 
xaO ἥν φησιν ἑπτάκις νενικηκέναι τὸν Ξενοφῶντα. 
d. ἄλλως᾽ ἐν Κορίνϑῳ τὰ Ἑλλώτια ἄγεται vij “Ἑλλωτίᾳ 

1 καϑαρσία b 2 μετὰ ταῦτα ᾿Αλήτου (8. ᾿Δλητοῦ) CEGO: 
μετὰ ταῦτα Ὁ μετὰ ᾿4λήτου ἐπικρατήσαντες Δωριεῖς b. Post 445- 
tov nonnulla excidisse vid. [ἐκάλεσαν b 8 sch. 66c 'EALÓ- 
Ti« praem. C, 'EAA. δ᾽ ἑπτάκις E, ἄλλως D, ἄλλως "EAM. δ᾽ ἐπε. Q, 
γίνεται οὖν Βν 4 λαμπαδοδρόμος CD λαμποδοδρομικὸς E? 

5 μὰ 

20 

6 Βελεροφ. ΒΟ Βελλοροφ. D 8 καὶ ἢ E 8— 369,4 
cfr. Thom. p. 396,5 8 ἢ διὰ τοῦτο BCO: ἄλλως D καὶ διὰ 
τοῦτο E || “ωριεῖς CDEQ: ἐπειδὴ “ωριεῖς Βν 9 ft. (xol) Kó- 
q»£ov [10 ταύτην — συνέφλεγον om. D. Videntur nonnulla 
excidisse — 11 ὀ τινὲς --- 14 Ζωριεῖς)] τὸν νεὼν τῆς ᾿4ϑηνᾶς προσ- 
δραμοῦσαι Ὁ 11 ,“Εὐρυτιώνῃ C Εὐριτιώνῃ Εὐρυτίνῃ ΒΕ 

12 ᾿Ελλώτιδι B. ᾿Ελλατίδι U ᾿Ελλωτίᾳ EQ — 14 τὸ πῦρ 08] 
καὶ αἱ μὲν ἄλλαι Ὁ 15 Εὐρυτιώνη 0(θ0)ν: Εὐρυτίων C Eó- 
φωτὶς B Εὐρυτὶς E || ̓Ἑλλωτὶς (C)D: ᾿Ελλωτιώνη B ᾿Ελλωτίνη E 
᾿Ἑλωτία Q 16 μετὰ παιδίου om. D || συγκατεφλέχϑησαν Βν 
11 παύσεσθαι Βν (παύσασϑαι et Thomas) 18 ᾿Ελλωτίδος ΒΟ Ε 

20 ἥ "1 aids CD [|ἑπτάκις] ἑπτάκις αὐτὸν EQ 21 ᾿Ἐλλό- 
tix etc. ubique E 
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᾿4ϑηνᾷ. τυχεῖν δὲ αὐτὴν ταύτης τῆς προσηγορίας Κορίνϑιοι 
μὲν λέγουσιν ἑλοῦσαν καὶ χαλενώσασαν παρ᾽ αὐτοῖς τὸν Πή- 
γασον᾽ οὗ δὲ ἀπὸ τοῦ ἕλους τοῦ περὶ τὸν Μαραϑῶνα, ἐν 
ᾧ ἴδρυται᾽ οἵ δὲ ἀπὸ “Ἑλλωτίδος παρϑένου... 10 E 

s 57 Ποτειδᾶνος τεϑμοῖσιν: ἐν τοῖς ᾿Ισϑμικοῖς ἀγῶ- ΒΟΌΕ0 
σιν οὗτοι γὰρ τοῦ Ποσειδῶνος νόμιμοι ἀγῶνες. 

ὅ8 ἃ. Πτοιοδώρου Θεσσαλὸς, Θεσσαλοῦ Ξενοφῶν. CDEQ 
b. Πτοιοδώφῳ σὺν πατρί: Τερψίου ἀδελφὸς Πτοιόδωρος. BDEQ 
καὶ Τερψίου μὲν παῖδες ᾿Ερίτιμος καὶ Ναμερτίδας, Πτοιο- 

19 δώρου δὲ Θεσσαλὸς. οὗ Ξενοφῶν. 6. τινὲς δὲ τὸν Να- 
μερτίδαν Ἐρίτιμόν φασιν, Ἐριτίμου δὲ Αὐτόλυκον. 

58d. μακρότεραι τέρψιες: αἱ πλείους ἀκολουϑοῦσι BCDEQ 
νῖκαι ἐπιτερπεῖς καὶ ὕμνοι μέγιστοι. καὶ ἥδε μὲν ἡ ἐξή- 
γησις οὕτως, εἰ τὰ τῆς γραφῆς, ὡς ἔν τισιν, ἔχει τὸν τρό- 

16 πον τοῦτον᾽ μακρότεραι τέρψιες ἕψονται ἐρίτιμοί τ᾽ ἀοιδαί. 
εἰ δὲ ὀνόματα λάβοιμεν τὸ Τερψίας καὶ τὸ Ἐξρίτιμος, ἔσται 
τὰ τῆς διανοίας ὡς εἴπομεν. 4500 

66e. EM 382,48: ᾿Ἑλλωτίς) ᾿Αϑηνᾶ οὕτω καλουμένη ἔτι- 
μᾶτο ἐν Κορίνϑῳ᾽ καὶ ἑορτὴ ᾿Ελλώτια. εἴρηται δὲ ᾿Ἑλλωτὶς ἡ 

30 ϑεὸς, ὅτι Βελλεροφόντης τὸν Πήγασον ἵππον ἑλὼν καϑ᾽ ὑποϑή- 
xq» καὶ συμμαχίαν τῆς ᾿Αϑηνᾶς ἐχαλίνωσε᾽ καὶ ἀπὸ τοῦ ἑλεῖν 
τὸν ἵππον ᾿Ἑλλωτίαν προσηγόρευσεν αὐτὴν καὶ ἱερὸν αὐτῇ ἱδρύ- 
σατο, καὶ τὰ Ἑλλώτια ἑορτήν (ἑορτή edd). ἢ ἀπὸ τοῦ πρὸς 
Μαραθῶνα ἕλους ἐν à ἴδρυται. Πίνδαρος ἐπινικίω Ἐενοφῶν- 

35 τος. — Ath. 15, 678b. 

1 Κόρινϑον Q0 2. παρ᾽ Q7 4 ἀπὸ τῆς Ἐλλ.  Á 5l om. 
D || Ποτιδᾶνος E || ̓Ισϑμιακοῖς Q*b ᾿Ισϑμικοῖσιν E ὁ τῷ Ποσει- 
δῶνι Βν 7 Πτοιοῦ. ἦν Θ. CD | Θετταλὸς E || Θεσσαλοῦ δὲ 5. 
CD 8.1. om. D || Πτοιοδώρῳ] Πτοιοδώρου EQ 9 Τερψίο- 
vog " (Tegwíov B) | Νημερτίδας D Ayusor. Q^ 9. 10 Πτοιο- 
δώρῳ B 10 Θετταλὸς BE || τινὲς —11 φασιν om. Ὁ 10 δὲ m 
om. E 10.11 ᾿άμερτ. EQ || τοῦ Ναμερτίδα b (n. cr. p. 422 
11 ᾿Ερίτιμον] ᾿Εριτίμου E! 12 1] om. BD ἔἕἔψονται C || αἱ 
CDEQO: μακρότεραι xol B μακρ. τέρψιες xol v 13 νῖκαι 
CDEQ»^b: τέρψιες θ᾿“ καὶ B om. v || καὶ ὕμνοι] ὕμνοι καὶ Bv| 
καὶ (410.] δὲ C om. Ὁ [| ἡ om. CD 14 εἰ τὰ Dh: εἶτα BCEGOVv 
δῆτα Beck | ἔχον E 16 τέρψιες B: τέρψεις ΟΕ |] ἔψοντι 
᾿Ερίτιμον ταῖς ἀοιδαῖς Ὁ (ταῖς ἀοιδαῖς et C) 16 λάβοιμεν 
ΟὈΕΘ: λ[αμβάνομεν}] Bv || Τερψίας] ᾿Ερξίας EQ || ̓Εριτίμαν E 

ScHOL. IN PINDARUM ed. Drachmann. 94. 
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BDEQ — 60a. ὅσσα v ἐν Δελφοῖσι: ϑαυμαστικῶς τὸ ὅσσα, 
ἀντὶ τοῦ πολλάκις ἐν Δελφοῖς ἐνίκησαν. — b. ἀντὶ τοῦ τὰ 
Πύϑια. 

B(ODEQ 628. ἠδὲ χόρτοις ἐν λέοντος: πόσα δὲ UU ἐν τῇ 
Νεμέᾳ, ἧτίς ἐστι περιορισμὸς τοῦ λέοντος, iv à ἐτράφη ὃ 5 

BCDEQ Mov ὃ ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους ἀναιρεϑείς. esc Ὁ. ἄλλως" 
χόρτοις περιορίσμασι" τὸ γὰρ παλαιὸν χόρτους φυτεύοντες 

BCEQ ἀντὶ φραγμῶν περιώριξον τοὺς τόπους. | Ὅμηρος ($$ 640): 
αὐλῆς ἐν χόρτοισι κυλινδόμενος κατὰ κόπρον. 6250 

BcbEQ 84. δηρέομαι πολέσιν: διαφιλονεικήσω πλείστοις 10 
περὶ τῶν ὑμετέρων καλῶν. καὶ τοῖς ἄλλοις ἀξιοπρεπέσι τὰ 
κατορϑώματα ὑμῶν ἀντιπαραϑεὶς οὐκ ἐλάττονα ὄντα ταῦτα 
ἀποδεικνύς. ^ b. ἢ οὕτω᾽ διαμαχεσϑήσομαι εἷς ὧν περὶ 
πλειόνων κατορϑωμάτων. c. πλεῖστα μὲν οὖν περὶ ὑμῶν 
πρὸς πάντας καταλέγειν ...., σαφῶς μέντοι καὶ ἀκριβῶς 
οὐκ ἂν δυνηϑείην πάντα εἰπεῖν, ὥσπερ οὐδὲ ϑαλασσίας 

EQ ψηφῖδος τὸν ἀριϑμόν. — d. ἢ οὕτως᾽ περὶ πλήϑει καλῶν: 
CEQ τῶν ἀνδραγαϑημάτων. — e. οὕτω τὰ καλὰ πλεονάξει παρ᾽ 
EQ ὑμῖν ὥστε μηδὲ ἀρνιϑμῆσαι σαφῶς  καϑάπερ οὐδὲ τὰς πα- 

ραϑαλασσίους ψηφῖδας. 20 

ὅ μὰ 

7 sch. DT 2. 640. Eust. Il. 1869, 16. EM 818, 54. sch. AD 
A T74, Eust. Il. 883, 45 

11. om. D || ἐν] ἐλ ^ L Δελφοῖς EQ | Mick pais 0b 
2 ἀντὶ τοῦ om. D || é» BO: δὲ xal ἐν Ὁ δὲ ἐν E || ἐνίκησαν B: 
ἐνίκησεν DEO || ἀντὶ τοῦ Bo. à» E om. Β 4 1l. om. D | χόρτος 
E || πόσα] ἀντὶ τοῦ πόσα Bv || καὶ om. E 6 &vsirodgn Q 
6 ὁ ὑπὸ] ὑπὸ DO || Ἡρακλέος BEQ — 7 7. ἀντὶ τοῦ περ. BCv 
(περιορισμοῖς C) 7.8 χόρτον φραγμοὺς D, om. φυτ. ἀντὶ 
9 αὐλοῖς Ev (corr. Beck) κυλινδούμενος BE Q* 10 πολέσιν 
ΒΘ: πόλεσιν E om. CD || &vrl τοῦ quAovewx. Βν 11 ἡμετ. CEQ 

12 post ἀντιπαραϑεὶς (-περυϑεὶς E) add. VR dus EET 
οὐκ --- 18 ἀποδεικνύς om. D 12 ἕλαττον EQ. || ὄντα om. CE 

18 διαμαχεσϑήσομαι ΒΘ: -χεϑήσομαι E -χέσομαι C -1506- 
us€9« D 14 sch. 63c ἢ ovo praem. B, (ἄλλως) óc μὰ» σαφές 
CEQ 15 "wipe ̂ e B καταλέγειν (yov) anonym..ap. Oxon. 
perperam; ft. x. 16 πάντως D πάντας E || οὐδὲ om. D 

16. 17 IST ψηφίδων C 17 post ἀρνϑμόν repet. sch. 
63b C, sed del. 18 πλεονάζειν Gb 18.19 ἐν ὑμῖν CO b 
19 μηδὲ ego: μήτε 20 ψήφους 60 Ὁ 
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66. (πο ντιᾶ ν} ϑαλασσίων. πολιῶν. Βεὶ 
67 ἃ. ἕπεται δ᾽ ἐν ἑκάστῳ μέτρον: τὸ μέτρον και- BDEQ 

ροῦ δεῖ κἀγὼ οὖν, φησι, παύσομαι ὑπὲρ μέτρον ἐπαινῶν 
ὑμᾶς. b. ἐπεὶ δὲ μετρίως ἐκτὸς τῆς ὠδῆς ἐγένετο, ϑέλει DEQ 

5 ἀναλαβεῖν. ^ c. ἄλλως᾽ οὐδὲν οὖν πλεῖον δύναμαι λέγειν, BCEQ 
ἵνα μὴ τῷ ἀμέτρῳ λυπήσω τινάς. ἃ. ἑκάστῳ γὰρ πράγ- cEQ 
ματι μέτρον ἀκολουϑεῖ καὶ συμμετρία᾽ τοῦτο δὲ αὐτὸ νοῆ- 
σαι τὸ τῆς συμμετρίας εὔκαιρόν τέ ἐστι καὶ ἄριστον. 

69a. ἐγὼ δ᾽ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλείς: ἐγὼ δὴ ovv,BCDEQ 
10 οὐχ ὡς ἀλλότριός τις, ἀλλ᾽ ὡς ἴδιος καὶ κοινὸς ἐν ὑμῖν, 

παρ᾽ οἷς καὶ τὴν σύνεσιν τῶν προγόνων ὑμῶν λέγων | καὶ BEQ 
τὰ ἀνδραγαϑήματα τῶν παρ᾽ ὑμῖν ἡρώων τὰ κατὰ πόλεμον 
καὶ αὐτὰ λέγων, οὐδὲν ἀλλότριον διαψεύσομαι τῆς Κορίν- 
ϑου. e*Q Ρ. ἄλλως" ὡς ἴδιος, τουτέστιν ὡς εἷς ἐξ ὑμῶν 

15 ἀποσταλεὶς καὶ προκριϑεὶς τὴν βούλησιν τῶν ὑμετέρων προ- 
γόνων καὶ τὸν ἡρωικὸν πόλεμον οὐ ψεύσομαι περὶ τῆς Κο- 
ρένϑου γαρύων. τουτέστι φωνῶν καὶ λέγων. | μῆτιν δὲ BCDEQ 
παλαιγόνων ἔφη τὴν Σισύφου. ἱστορεῖται γὰρ γεγονέναι 
συνετός. Ὅμηρος (Ζ 153) 

30 ἔνϑα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν. esi 

e. ἄλλως οὐκ ἀλλότριός τις ὑμῶν ἀλλ᾽ οἰκεῖος, οὐκ ἴδιος EQ 
δὲ κατὰ γένος. 6900 d. ἄλλως ἐν κοινῷ: ἐν ὑμῖν.  cEQ 
e. ἢ οὕτως᾽ κοινοῦ ὄντος τοῦ ἐγκωμιάξειν οὐκ ἐχρησάμην 
τῇ κοινότητι. 56*E 

25 70. παλαιγόνων: τῶν σοφῶν. τοῦτο yàg εἰρήκασιν ol E 
παλαιοὶ τῶν σοφῶν. 

2 1. B(D): νοῆσαι δὲ καιρὸς ἄριστος EQ ὃ κἀγὼ] κἂν D 
ὄ Vn ἕπεται 0  Éxdovo C. ἜῴἜὋο ἀμέτρῳ CEQ: μέτρῳ Bv ! 

Avzijom: τινὲς ἃ λυπήσομαί τινας Beck tacite 9 1. Bü: ἐγὼ 
ἴδιος CDE ἐγὼ (a1t.)] ὁ νοῦς" ἐγὼ EQ || οὗὖ»] οὖν φησιν Bv 
10 ἡμῖν DE 12 τῶν ἀνδραγαθημάτων 18 ψεύσομαι . 
καταψεύσομαι [|| τῆς] votg? ΕΡ 14 ἡμῶν E 15.16 εὐ Ξὴν 
πολέμων E 16 οὐ ψεύσομαι) οὗ (8. v. add. 6) καταψεύσομαι Gb 
xovtonpsócope, 17 γηρύων E | καὶ om. Bv 18 ἱστορεῖ- 
ται — 19 συνετός om. D 20 ὃ codd. Hom.: ὃς 21 ὑμῶν 
EG: ὑμνῶ Qb 428 κοινοῦ CE: ἐν κοινῷ νοῦ G ἐν κοινῷ οὐ ἢ 
ἐν κοινῷ b 

24" 
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&8DEQ 1728. αὕτη ἐστὲν ἡ μῆτις ἡ προκειμένη τῶν προγόνων, 
BEQ ἧς ὑπόδειγμα Σίσυφος. b. τὸν μὲν Σίσυφον λέγω, φη- 

Glv, οὕτω συνετώτατον ἐν ταῖς ἐπινοίαις γεγενῆσϑαι ὡς 
ἂν ϑεόν. 

Β 18. πυκνότατον παλάμαις: συνετώτατον βουλαῖς 1) 
γνώμαις. 

BCDEQ 7148. καὶ τὰν πατρὸς ἀντία Μήδειαν: καὶ τὴν 
Μήδειαν ὑμνῶ τὴν παρὰ γνώμην τοῦ πατρὸς αὐτῆς γαμη- 
ϑεῖσαν᾽ ἐγαμήϑη δὲ τῷ ᾿Ιάσονι σοφὴ οὖσα᾽ τὴν γενομένην 
σώτειραν καὶ βοηϑὸν τῇ 4oyoi. ἐβούλετο γὰρ ὃ «Αἰήτης 

BEQ ἀνελεῖν τοὺς ᾿Αργοναύτας. b. ἄλλως᾽ πατρὸς ἀντία: 
ἠναντιώϑη κατὰ τὸν γάμον τῷ πατρὶ ἡ Μήδεια᾽ ὃν γὰρ 
ἐκεῖνος οὐκ ἐβούλετο ᾿Ιάσονα, τούτῳ ἐγήματο καὶ συναπῆρεν 

BCDEQ αὐτῷςἑ — 0. ξητεῖται δὲ τί δήποτε τὴν Μήδειαν Κολχίδα 
οὖσαν εἰς τοὺς περὶ Κορινϑίων λόγους προσάγεται. q45C 

BDEQ d. φασὶ δὲ τὴν Κόρινθον πατρῷον εἶναι κτῆμα Μηδείας. 
Aw γὰρ τῷ ̓ Ηλίου καὶ ᾿Αντιόπης χρησμὸν δοϑῆναι πόλιν 
οἰκίξειν ἐν Κόλχοις ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχουσαν, τὴν 
δὲ τῶν Κορινϑίων τυραννίδα παρακαταϑέσθαι Βούνῳ τῷ 
Ἑρμοῦ, ἐντειλάμενον, εἰ μὲν ἐπανέλϑοι, ἀποδοῦναι αὐτῷ, 

BEQ εἰ δὲ μὴ, αὐτὸν ἔχειν. ὁ. τὴν δὲ Μήδειαν ἐρασϑῆναι 
BCEQ Σισύφου φησὶ Θεόπομπος. «sEQ ἢ. ἄλλως᾽ διὰ τί Μη- 

δείας ἐμνημόνευσεν; ὅτε ἡ Κόρινϑος πατρῷον αὐτῆς κτῆμα 

22 sch. Eur. Med. 9. Tzetzes ad Lyc. 174. 1024. Paus. 2, 8, 10 

1]. nullum DE: μῆτίν vs Bv ἄλλως" μῆτίν vs γαρύων Q | 
αὐτή B?v || ἐστὶν] δὲ D 2.3 λέγω φησὶν οὕτω E: οὕτω φησ 
λέγω Bv λέγουσιν οὕτωθ — "71. om.D|| xoi(alt)om.E 8 τὴν] 
óg E 9. γινομ. DE 11 ἀντία Ε 12 ἠναντι!] ἐπεὶ ἦναντ. 
Bv 18 ἐγήματο Ηῇ ἐγάμητο E: ἐγαμήϑη Βν 16 προσάγε- 
ται EQ (in -αγ-): προάγεται BD 16 φησι DE || πατρῶον ἃ 
πατρωὸν E: πρῶτον Dv.om. B| κτῆμα εἶναι Bv 11 γὰρ EQ: 
δὲ BD 18 Κολχοῖς DEG || αὐτοῦ DEO: αὐτῆς B 19 παρα- 
καϑέσθαι E καταθέσϑαι ἃ | Βούνῳ BD: Βουνόμῳ EGHO 
20 ἐπανέλθοι EH: ἐπανέλϑῃ DO ἐπαναχϑείηβν 21 8α. schol. 
mutilum esse censet Seeliger lex. myth. Roscheri II, 2498 
22— 818. 1 cfr. Thom. p. 401,1 29 ἄλλως — 38 ἐμνημ. om. C 

22 διὰ τί EGO. b: διὰ τοῦτο Bv 

μὰ 0 

15 
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γέγονε τούτῳ τῷ λόγῳ᾽ ᾿Δλωεὺς γὰρ καὶ Αἰήτης ὁ Μηδείας 
πατὴρ ἐγένοντο παῖδες "HMov καὶ ᾿Αντιόπης. τούτοις ὃ 
Ἥλιος διένειμε τὴν χώραν, καὶ ἔλαβεν ᾿Δλωεὺς τὴν ἐν ᾽4ρ- 
καδίᾳ. τὴν δὲ Κόρινϑον Αἰήτης. “Αἰήτης δὲ μὴ ἀρεσϑεὶς 
τῇ ἀρχῇ Βούνῳ μέν τινι Ἑρμοῦ υἱῷ παρέδωκε τὴν πόλιν 
εἰπὼν φυλάττειν τοῖς ἐσομένοις ἐξ αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ | εἰς BCDEQ 
Κολχίδα τῆς Σκυϑίας ἀφικόμενος ᾧκησε βασιλεύων. διδά- 
σπει δὲ τοῦτο Εὔμηλός τις ποιητὴς ἱστορικὸς εἰπών (fr. 2 K.): 

ἀλλ᾽ ὅτε δ᾽ Αἰήτης καὶ ᾿ἡλωεὺς ἐξεγένοντο 
Ἠελίου ve καὶ ᾿Αντιόπης, τότε δ᾽ ἄνδιχα χώρην 
δάσσατο παισὶν Éoig Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός. 
ἣν μὲν ἔχ᾽ "conis, ταύτην πόρε δίῳ ioci" 
và Egon κτεάτισσ᾽, «Αἰήτῃ δῶκεν ὅπασαν. 

Aliens δ᾽ ἄρ᾽ ἑκὼν Βούνῳ παρέδωκε φυλάσσειν 
εἰσόκεν αὐτὸς ἵκοιτ᾽ ἢ ἐξ αὐτοῖό τις ἄλλος, 
ἢ παῖς ἢ viovóg: ὃ δ᾽ ἵκετο Κολχίδα γαῖαν. 

Βοῦνος δὲ Ἑρμοῦ καὶ νύμφης τινὸς παῖς. Ἰ50Ε0 — g. ἄλλως" 
Μηδείας μέμνηται ὅτι ἐν Κορίνϑῳ κατῴκει καὶ ἔπαυσε Κο- 
ρινϑίους λιμῷ κατεχομένους ϑύσασα Δήμητρι καὶ νύμφαις 
“Δημνίαις. ἐκεῖ δὲ αὐτῆς ὁ Ζεὺς ἠράσϑη., οὐκ ἐπείϑετο δὲ 
ἡ Μήδεια τὸν τῆς Ἥρας ἐκκλίνουσα χόλον᾽ διὸ καὶ Ἥρα 

1 γὰρ B (8. v.) EO: om. € Eur. Thom. te, V || ὁ om. E 
8 Baier loses h || Ἁλωεὺς fere Β 8.4 τὴν Ἀρκαδίαν C (Eur. 
cod om. 4 τὴν δὲ Κόρινϑον Αἰήτης CEQTA Eur. Thom.: 
ὁ δὲ Αἰήτης τὴν Κόρινθον Bv || Αἰήτης δὲ BEQ: ὃς C οὗτος 
οὖν Eur. [[ἐρασϑεὶς E εὑρεϑεὶς C ὅ Βούνῳ B Tz. Eur. Paus.: 
Bovvóuo CEGQO Thom. ὁ σεσωσμένοις ἂν (corr. Beck) 8 ποιη- 
τὴς om. Ὦ 9 éyévovro Q0 11 δάσσατο Tz. Eur : δάσατο BCE 
id nonnulli codd. Tzeizae) ósócevro Q 12 ἔχ᾽] Fay" E ἕναιεν 

| ταύτη»] viv Tz. 18 ᾿Εφύρη C Tz.: ᾿Εφύρην i Bü 
Pu E | κτεάτισσ᾽ B Tz.: κτεάτισεν Ὁ κτεάτεσ᾽ E κχτεάτεσσ᾽ ἢ 
(codd. Tzetzae nonnulli)| δῶκε περὶ πᾶσαν C 14 Αἰήτῃ ΕἸ] 
Βουνῷ E Βουνόμῳ CQ | 15 et 16 .8p. Tz. licenter mutati 
16 7 παῖς ἢ B: παῖς ἢ C! E. παῖς ἢ δὴ 0 παῖς ἢ καὶ C? ἡ παῖς 
ἠδὲν | ἔκετο] ᾧχετο Tz.,h 17 Βοῦνος --- παῖς om. cod. B Eur., et 
Bovvóuog CU || τινὸς sls υἱὸς γέγονεν Eur. || uer καί φησι 

19 Ζήμητραν C! “ήμητρα Ü 20 Μημνίαις] λιμναίαις cj. 
Beck; sed γ 5 Lobeck AÁglaoph. p. 1209 (Strab. 10, 472) 

21 χόλον ἐκκλίνουσα Β ! "Ho« EQ 

BCEQ 
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ὑπέσχετο αὐτῇ ἀϑανάτους ποιῆσαι τοὺς παῖδας. ἀποθϑανόν- 
τας δὲ τούτους τιμῶσε Κορίνϑιοι, καλοῦντες μιξοβαρβά- 
ρους. "4fCEQ 

B 7171. προπόλοις: τοῖς ἐμπορεύουσι. λέγει δὲ τοὺς Moyo- 
ναύτας. 

EQ 78a. và δὲ καί ποτ᾽ ἐν ἀλκᾷ: καὶ τά move δὲ, λεί- 
πει γένη, διὰ τῆς ἰδίας ἀνδρείας δόξαντα διατέμνειν καὶ 
πέρας ἐπιτιϑέναι τῇ μάχῃ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν. τουτ- 
ἔστιν “Ελλήνων τε καὶ Τρώων. ἀπὸ κοινοῦ τὸ γαρύων τε 
καὶ ἀνυμνῶν. 

BCDEQ — 78b. τὰ δὲ καὶ ποτ᾽ ἐν ἀλκᾷ: λείπει τὰ γένη. 
c. of. Κορίνϑιοι ἐπ᾽ ἀμφότερα ἠρίστευσαν ἐν Ἰλίῳ᾽ καὶ γὰρ 
τοῖς Τρωσὶ συνεμάχησαν καὶ τοῖς Ἕλλησι, Τρωσὶ μὲν Γλαῦ- 
xoc τὸ γένος εἰς Βελλεροφόντην ἀναφέρων τὸν Γλαύκου 
τοῦ Σισύφου, τοῖς δὲ ᾿Αχαιοῖς Εὐχήνωρ Πολνυίδου τοῦ μάν- 

CDEQ τεως. | διὰ τοῦτο δὲ καὶ Σιμωνίδης εἶπε (fr. 50)" Κοριν- 
ϑίοισιν οὐ μανίει. .. οὐδὲ Δαναοί. ἀμφοτέροις γὰρ σύμ- 
μαχοι ἐγένοντο. 

BCDEQ — 82a. τοὶ μὲν γένει ᾿Ατρέος: οἵ μὲν γὰρ περὶ τὸν 
BDEQ Εὐχήνορα | (Κορέίνϑιος δὲ ὃ ἀνήρ) ὅμα τοῖς ᾿Δτρείδαις ἐβού- 

λοντο τὴν “Ἑλένην ἀνακομίσασϑαι ἁρπασϑεῖσαν ὑπὸ ᾿4λεξάν- 
BCEQ ὅρου τοῦ Ἰλιώτου. | ὅτε δὲ Εὐχήνωρ Κορίνϑιος ἦν, καὶ 

Ὅμηρός φησιν (Ν 663) 

11 (78b—822) Cramer anecd. Par. 1, 284, 32. Plut. Dio. 1 

1 αὐτῇ] αὐτῷ αὐτῆς ἢ " τῆς E: om. GOTUb || διατε- 
μεῖν ἢ [10 ἀνυμνῶν E: ὑμνῶν ΘΒ 111. B et (om. τὰ δὲ) 
D: ἄλλως ΕΟ ἐπ᾽ ἀμφότερα μαχᾶν C | λείπει τὰ [γ]ένη B: om. 
CDEO 19—16 cfr. Thom. p. 402, 20 19 οἱ K. grow E 
ἀμφότερα DE Thom.: ἀμφότερα τὰ μέρη Bv ἀμφοτέρους 
-oov Q 14 Βελεροφ. ΒΟ [ἀνάγων B Thom.v || róv —15 226. 
om. D 14 Γλαύχου B: Γλαῦκον CEQ 15 Eóznvog E! -ἤνω 
E?*|ó Πολυείδου Thom. 16 διεὰ τοῦτο δὲ om. D || διὰ om. Ji 
καὶ ὁ Σιμ. D || εἶπε --- 17 Δαναοί om. Ὁ 17 μανιεῖ C0; add. τ 
Ἴμωον C*»sb (ex Ar. rhet. 1, 1863*) ἢ Ζαναοί b: Ζαναοῖς 
19 — p. 275,2 in B partim. evan. 19 "4vofog D Zroéog EQ: 
φίλῳ Bv om. C || uà» γὰρ om. Ὁ 21 ἀνακομίσαι r (-α[ασϑαι] B) 

22— p. 875,2 cfr. Thom. p. 408,2 

10 
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ἦν δέ τις Εὐχήνωρ Πολυΐδου μάντιος υἱὸς, 
ἀφνειός τ᾽ ἀγαϑός τε, Κορινϑόϑι οἰκία ναίων. 8290 860 
82b. of δ᾽ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντες: of δὲ ἀπε- ΒΙΟΌΕΘ 

κώλυον καὶ ἀνϑίσταντο παντελῶς. οἱ περὶ τὸν Γλαῦκον. 
5 λέγεται δὲ καὶ οὗτος Κορίνϑιος:. πῶς δὲ Κορίνϑιος; 

c. οὐ μόνον ἡ τοῦ Εὐχήνορος ἀνδρεία τοῦ συστρατεύσαντος BCDEQ 
τοῖς ᾿Δτρείδαις διὰ τὴν Ἑλένην, ἀλλὰ καὶ ἡ τοῦ Γλαύκου, 
ὃς ἀντεστράτευσε καὶ ἀνθίστατο αὐτοῖς. ^d. ὅτι τὸ γένος BCEQ 
ἐξ ἀρχῆς “Ἑλληνικὸν ἔσχε καὶ ἐκ τῆς Κορένϑου ὁ Γλαῦκος. 

io πῶς δέ; Γλαῦκος γὰρ γίνεται τοῦ ᾿Ιππολόχου τοῦ Βελλερο- 
φόντου τοῦ Γλαύκου τοῦ Σισύφου τοῦ «Αἰόλου τοῦ “Ἕλληνος 
τοῦ Διός. | βούλεται οὖν δεῖξαι ὅτι οἵ παρ᾽ Ἕλλησιν BCDEQ 
ἄριστοι καὶ οὗ παρὰ Τρωσὶν ἔξοχοι κατὰ τὸ ἀληϑὲς Κορίν- 
ϑιοι ἐτύγχανον. sSCEP — e. πῶς δὲ ὁ Γλαῦκος γέγονε Λύκιος; 

15 ὅτε ὁ Βελλεροφόντης πεμφϑεὶς εἰς “υκίαν Κορίνϑιος ὧν 
ἀπὸ τοῦ Προίτου ὡς ὀφείλων ἐπιβουλευϑῆναι διὰ τὴν ἐπι- 
ψευσαμένην μοιχείαν παρὰ τῆς γυναικὸς, ἠρίστευσέ τε τὰ 
μέγιστα, καὶ προσδοκώμενον αὐτοῦ ἔσεσϑαι φονέα τὸν βα- 
σιλέα τῶν “υκίων τὸν πενθερὸν Προίτου, καὶ αὐτὸς πεν- 

30 ϑερὸν ἔσχε γαμήσας αὐτοῦ ϑυγατέρα ᾿ἀντίκλειαν᾽ ἐξ οὗ “4υ- 
κέαν οἰκοῦντος cg βασιλέως υἱὸς γέγονεν 'Lxmóloyog' οὗ 
Γλαῦκος. | οὕτως ἄρα Κορίνϑιος Γλαῦκος τῷ γένει. ὄνομα BCEQ 

2 οἰκίαν Ε 8 5αα. 82bcd post 82e repet. E. — Ft. 82c 
ante 12 βούλεται transponendum, et tres interrogationes (δ. 10. 
15) delendae 3 l om. D 83.4 é&zex///óiov E (lac.) — 5 δὲ 
(alt.)] δὲ καὶ CD || Κορίνϑιος BDQ: Κορινϑίοις CE — ? διὰ τὴν 
"EA. om. ἢ 8 ἀντεστράτευε Bv || γένος] yeyovóg Ε — 9 ὁ om. 
E 10 πῶς δέ] om. C ποῦ δέ E | ὁ γὰρ Γλαῦκος γίνεται Bv 

10.11 Βελεροφ. BC ubique 11 τοῦ (ante Γλαύκου) om. E 
12 Διός] 4evxeliovog cj. Beck 14 sch. 82e l. ἐκ Μυκίας 

δέ praem. € | δὲ] Κορίνϑιος ὧν D om. C 1 ante ὅτι add. &zo- 
ρία Ὁ ἱστορία Ür || 9r, —17 γυναικὸς] ὀφείλων ἐπιβ. παρὰ τ. y. 
τοῦ Προίτου διὰ τ. ἐπ. αὐτῷ μοιχ. ἐπέμφϑη παρ᾽ αὐτοῦ εἰς Av- 
κίαν ὁ Βελλεροφόντης ...... (lac.) Ὁ — 16.17 ἐπεψευσμένην b 
17 ve om. CDQ 18 καὶ τὸν προσδοκ. Bv ἢ αὐτοῦ CEQ: αὐτῷ 
Bv om.D 19 τῶν om. C(D) | 4vxlov El|| τοῦ IIo. Bv 20 αὖ- 
τοῦ ϑυγατέρα BCE: τὴν 9vy. αὐτοῦ DOv|| ££ om. D 2422 οὗτος 
G6 Beck ! Κορ. γέγονε I4. τὸ γένος COb “ύκιος yéy. ΓΊ., Koo 
ὧν τὸ γένος Lehrs p. 48 (male) 
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δὲ τῷ “υκίων βασιλεῖ lófavog. καὶ Ὅμηρος τούτοις μαρ- 
τυρεῖ (Ζ 191)" 

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γίνωσκε ϑεοῦ γόνον ἠὺν ἐόντα. 8200Ε" 890 
B 88. ἐκ “Ζυκίας δέ: ὁ δέ σύνδεσμος ἀντὶ τοῦ γάρ 

κεῖται, καὶ ἔστιν᾽ ἑἐτρόμεον γὰρ οἵ Ἕλληνες τὸν «“ύκιον 
Γλαῦκον. 

BCDEQ — 85. τοῖσι μὲν ἐξεύχετο: παρὰ τοῖς Τρωσὶν ηὔχει καὶ 
διηγεῖτο, ὅτε ἐν τῷ τῆς Πειρήνης ἄστει τῇ Κορίνϑῳ τοῦ 

BDEQ πατρὸς αὐτοῦ ἔχει τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ γένος | xal τὴν βασι- 
λείαν καὶ τὴν περιουσίαν. καὶ ἦτοι τοῖς “υκίοις ηὔχει καὶ 
διηγεῖτο, ἢ τοῖς Τρωσίν. ἀπὸ “Δυκίων δὲ τοὺς Τρῶας δεῖ 
νοεῖν. 8608 

B 864. Πειράνας: Πειρήνη κρήνη ἐν Κορίνϑῳ. 5898 
BCcDEQ 86᾽. σφετέρου πατρός: ἀντὶ τοῦ προγόνου" 
BCEQ [οὐ γὰρ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ᾿Ιππόλοχος ἡγεμονίαν εἶχεν εἰς Kó- 

QuvOov, ἀλλ᾽ ὃ πρόγονος αὐτοῦ ὁ Σίσυφος. sc*B 8200 
B()DEQ 89a. ὃς τᾶς ὀφιώδεος víóv ποτε Γοργόνος: 

ὅστις τῆς Γοργόνος τῆς ὀφιώδους λεγομένης εἶναι τὸν υἱὸν 
Πήγασον ἵππον ὄντα πτερωτὸν ϑέλων ὑποξζεῦξαι τῷ χαλινῷ 

10 

ἀληϑῶς πλεῖστα ἔπαϑε καὶ ὑπέστη παρὰ τοῖς κρουνοῖς καὶ so 
ῥεύμασι τῆς Πειρήνης (λέγει δὲ ἐν τῇ Κορίνϑῳ) πρὸ τοῦ 
κομίσαι αὐτῷ τὴν ᾿Αϑηνᾶν χρυσόδετον χαλινὸν παραστᾶσαν 

BDEQ καϑεύδοντι. | ὃ οὖν εἶδεν ὄναρ, τοῦτο διαναστὰς ἐκ τοῦ 
CEHQ ὕπνου δι᾿ ἔργων εὗρεν. — b. ἄλλως ὅστις πρόγονος αὐτοῦ 

καὶ πρὸς πατρὸς ὧν πάππος" λέγει δὲ τὸν Βελλεροφόντην. 25 

18 EM 668,4. EG 457,31 

1 δὲ om.Q | ̓ Ιοβάτῃ C | τοῦτον 8 γίγνωσκε v ἢ γόνον 
jov BC: γὰρ κἂν Ε γονὴν ἢ 7 l B: τοῖσι μέν Ὁ ἐξεύχετ᾽ 
ἐν ἄστει Πε(ὴ)ράνας EQ ἄστει Πειράνας D || παρὰ --- 8 ὅτε om. D 

1 Τρωσὶν CDEQ: Τρωσίν φησιν Bv 9 ἔχοι EQ. 10 ἤτοι 
ΒΗΘ: εἴ τε EGh 14 σφ. δὲ πατρὸς BE 16 ὁ om. E || εἶχεν] 
3, H " ἦγεν E 16 ὁ ante Σίσ. om. CE 111. B: om. CD ὃς τᾶς 
óg. EQ 18 ὅστις B: om. CDEQ | Γοργόνη E 20 ἀληϑῶς 
om. E περὶ D 21 Πειρήνης (C)DEO: Πειρήνης, ὅ ἐστιν àv 
τῇ Πειρήνῃ Bv (cfr. 91) | πρὸ] πρὶν D 22 αὐτὸν E 
23 εἶδεν] om. E οἷδεν v (corr. Beck) 24 αὐτοῦ CEQ: ἑαυ- 
τοῦ Hh d&oíov v 25 καὶ — πάππος om. C 
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c. ὅτι δὲ τῆς Γοργόνος ἀποτμηϑείσης τὴν κεφαλὴν ὑπὸ cDEHQ 
τοῦ Περσέως ἀνεδόϑη ὃ Πήγασος ἵππος, xol'Ho(oóog μαρ- 
τυρεῖ (theog. 280): 

τῆς ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν ἀπεδειροτόμησεν, 
5 ἐξέϑορε Χρυσάωρ τε μέγας xoi Πήγασος ἵππος. 

89d. ὀφιώδεος: δράκοντας γὰρ εἶχε τὰς τρίχας. CDEHQ 
91. ὃς πολλὰ πάϑε ξεῦξαι ποϑέων: ὃς πολλὰ ἔπαϑε EHQ 

χαλινῶσαι καὶ ξεῦξαι τὸν Πήγασον βουλόμενος παρὰ τοῖς 
κρουνοῖς τῆς Πειρήνης [0 ἔστι τῇ Πειρήνῃ]. υἱὸς δὲ τῆς 

10 [Μεδούσης ὁ Πήγασος. 
94. ἐξ ὀνείρου δ᾽ αὐτίκα ἦν ὕπαρ καὶ và ξξῆς: BCDEQ 

τοῦτο εἶπεν ὡς καϑεύδοντι αὐτῷ τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἐνηνοχνυίας 
τὸν χαλινὸν, ᾧ ἔμελλε χαλινώσειν τὸν Πήγασον. 968) μὴ 
πρότερον δὲ καταζεῦξαι πρὶν μαντεύσασθαι αὐτῷ Πολύιδον 

15 τὸ δύνασϑαι...... τὸν δὲ χαλινὸν αὐτῷ Ποσειδῶνα παρα- 
σχεῖν. 97B 9950 

95. φώνασε δ᾽ εὕδεις: εἶπε. παραστᾶσα κατ᾽ ὄναρ BEQ 
αὐτῷ ἡ ϑεός" κοιμᾶσαι, ὦ βασιλεῦ, ὃς κατάγεις τὸ γένος 
ἀπὸ «Αἰόλου; sat» g 

20 97a. ἄγε φίλτρον τόδε: τὸν χαλινὸν, ὅτι τούτῳ οὗ ΒΕ0 
ἵπποι πείϑονται. πικρότερον δὲ τῇ uevagogü. — b. ἄγε δὴ BDEQ 
οὖν δέχου τοῦτον τὸν χαλινὸν. ὅς ἐστι πεῖσμα καὶ φίλ- 
τρου αἴτιος τοῖς ἵπποις. καὶ τῷ δαμάζοντι Ποσειδῶνι, τῷ 
πατρί σου, ϑύων ταῦρον εὐθαλῆ καὶ μέγαν, οὕτως ἐπί- 

45 δειξον αὐτόν. 

1 ὅτε v (corr. Beck) 4 κεφαλὴν Περσεὺς GHb — 65 Xev- 
σάορ Ε (cfr. Hesiod. ed. Rzach 1. l1) 6 óg. δράκ. γὰρ D: 
óg. γὰρ δράκ. E óg. δὲ δράκ. γὰρ i dide I 25 ego: δρά- 
κοντὸος 17 ἄλλως praem. HQ ἐστι τῇ Πειρήνῃ om. Hv Sal 
89 8); seclusi 111. B: ἐξ TR C ἐξ óv. δ᾽ ὕπαρ D ἐξ óv. 
δ᾽ αὐτίκα EQ — 18 o BD: ὃς C ὡς EQ || χαλινῶσαι 600 
16 δύνασθε E; fuit ft. τί δύναται | lac. indicavi | τὸν δὲ BCDQ: 
τὸν E τόνδε τὸν V || Ποσειδῶνι DGBeck Ποσειδῶν ἃ — 17 1] 
om. Bv ὕπαρ φών. δ᾽ εὔδεις Q εἶπε Ε: εἶπε δὲ ἃ εἶπε δέ φησι 
Bv || παραστῆσαι E 18 κοιμᾷ ἢ ποιμᾷ σὺ b (ὑπνοῖς G) 
20 l1. EQ (τόνδε E): ἕππειον δὲ φίλτρον B | χαλινόν φησιν Bv 
21 πικπροτέρᾳ γὰρ (| sch. 97b ὁ δὲ νοῦς praem. Bv 24 οὖ- 
τως — 25 αὐτόν om. D 26 αὐτῷ et αὐτόν ἃ 
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BDEQ 988. καὶ δαμαίῳ: τῷ δαμαστικῷ᾽ ἵππιος γὰρ ὁ ϑεός. 
BEQ ὃ. ἢ δαμαῖος λέγεται Ποσειδῶν ἐν Κορίνϑῳ ἀπὸ τῆς τῶν 

ἵππων δαμάσεως. 
BDEQ 998. ἀργᾶντα πατρὶ δεῖξον: ἀργᾶντα νῦν τὸν ἔκ- 
BCDEQ δηλον τῷ μεγέϑει. b. πατρὶ δὲ, τῷ Ποσειδῶνι. τῷ μὲν 

γὰρ λόγῳ ὃ Βελλεροφόντης Γλαύκου ἐστὶ τοῦ Σισύφου, τῇ 
δὲ ἀληϑείᾳ Ποσειδῶνος, ὥσπερ ᾿Ηρακλῆς ᾿ἀμφιτρύωνος. 100€ 

BCcEQ €. ἄλλως᾽ ἐπιλαμβάνονταί τινες τοῦ ἐπιϑέτου, ἐπειδὴ ταῦ- 
ρον εἶπε ϑύειν Ποσειδῶνι ἀργήεντα, ὅπερ δηλοῖ λευκὸν, 

BCDEQ τοῦ Ὁμήρου εἰπόντος (y 6), | ὅτε χρὴ ϑύειν ταύρους παμ- 
μέλανας ἐνοσίχϑονι κυανοχαίτῃ“. ἀλλὰ βοηϑεῖται τὸ ἀργᾶντα" 
οὐ γὰρ λευκὸν τῇ χροιᾷ βούλεται λέγειν, ἀλλὰ τὸν ἐκλάμ- 
ποντὰ τῷ μεγέϑει καὶ ἐπιφανῆ ἐν τῇ ἀγέλῃ. 9050 

BCcDbEQ 1008. κυάναιγις ἐν ὄρφνᾳ: μέλαιναν καὶ φοβερὰν 
pEQ αἰγίδα ἔχουσα. αἰγὶς δὲ τὸ ὅπλον.υ Ὁ. κνώσσοντε δὲ 

καϑεύδοντι. ὃ δὲ νοῦς᾽ ἡ κυαναιγὶς παρϑένος τοσαῦτα 
ἔδοξεν ἐν τῷ ὀνείρατι διαλέγεσθαι" ὁ δὲ ἐξανέστη ἄσμενος 

CEQ καὶ εὗρε τὸν χαλινὸν ἕτοιμον. 6. οὐχ ὥς τινες βούλονται 
παρακελεύεσθαι αὐτῷ viv ᾿4ϑηνᾶν διηγεῖσϑαι τὰ παρ᾽ αὖ- 
τῆς αὐτῷ ῥηϑέντα κατ᾽ ὄναρ. οὐκ ἔστι δὲ, ἀλλ᾽ ἐκείνη βελ- 
τίων ἡ ἐκδοχὴ, λαμβανομένη ἀπὸ τοῦ ποιητικοῦ προσώπου. 

BEQ — 102a. ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτ᾽ ὀρϑῷ ποδί: λοιπὸν ὁ ποιητὴς 

8 Eust. Od. y 6, p. 1454, 6: οἱ δὲ ταῦροι &oy&vrsg, ὅ ἐστι 
λευκοὶ, ἐν Πινδάρῳ ϑύονται τῷ Ποσειδῶνι. id. Il. 9 30, p.1286,1: 
sig δὲ τὸ βόες ἀργοί ἀποροῦσιν οὕτω γοργῶς, τίνες ἀργοὶ βόες. 

. εἶτα λύοντές φασιν ὅτι ἀργοὶ βόες οἱ μετὰ τὸ σφαγῆναι 
καὶ ἀποδαρῆναι λδυκοὶ τῇ πιότητι, ὁποῖοι καὶ οἱ παρὰ Πινδάρῳ 
ἀργᾶντες. : 

1 καὶ] καίτοι vel ἤτοι B τῷ δὲ D || δαμαίφ] δαμ. uu» θύων 
EQ || ἔππιος E: ἴππειος ΒΌν 41]. om. BD add. δὲ post ἀρ- 
γᾶντα | vóv om. D 5 «ó(alt.)om. (Ὁ 6 ὁ om CDQ "7 "4u- 
φιτρίωνος CE 8. ἄλλως EQ: ἀργᾶντα C om. Bv, add. δὲ post 
ἐπιλαμβ. 14 1. om. D || κυαναιγὶς EQ (de C n. 1) || μέλαιναν] 
ἀντὶ τοῦ μέλ. Βν 16 ἔχουσαν Ε 16 ἡ x. π. οὐ 17 ὁ --- 19 παρακ. 
om. b (cfr. ad 19) 18 ὁ δ᾽ ἐξανέστη pro l. praem. C || βούλονται 
om. C 19 διηγεῖσϑαι E: ἡγεῖσθαι C δύναιτο δ᾽ ἄν τις 
ταῦτα ἡγεῖσθαι b | τὰ et 20 ῥηθέντα E: τῶν (et τὰ 6) οὐ ῥη- 
ϑέντων Cüb 20.21 βελτία E 221. B: ἀνὰ δ᾽ ἔπαλτο EQ 

15 

20 
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ταῦτα᾽ ἀνήλατο δὲ ἐκ τῆς κοίτης καὶ ἔστη. Ὁ. ἀσμένως. 
περιχαρὴς ὦν. 

108a. συλλαβὼν τέρας: τὸν χαλινὸν τέρας εἶπεν, BCEQ 
ὅτι ὄναρ φανεὶς ὕπαρ ὥφϑη. Ὁ. παρακείμενον δὲ εὑρὼν BDEQ 

5 τὸν χαλινὸν καὶ ἀναρπάσας αὐτὸν πρὸς τὸν μάντιν ἦλϑεν 
εὐθέως τὸν ἐπιχώριον, | [105. δεῖξέν ve Κοιρανίδᾳ:] τὸν BDEQ 
Κοιράνου παῖδα Πολύιδον. ἐλθὼν δὲ πρὸς τὸν μάντιν 
ἔδειξε καὶ διεσαφήνισεν αὐτῷ τὴν ὅλην ἀπόβασιν τοῦ BCDEQ 

πράγματος καὶ τὴν κατάστασιν, [106. ὥστ᾽ ἀνὰ βωμῷ 
10 ϑεᾶς κοιτάξατο!] ὅπως vt ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τῆς ᾿4ϑηνᾶς 

ἐκαϑεύδησεν ἐκ τῆς τοῦ Πολυίδου προμαντείας καὶ συμ- 
βουλῆς, ὡς αὐτοῦ συμβουλεύσαντος αὐτῷ διὰ μαντείας, 
ἀγωνιῶντι περὶ τῆς κατοχῆς τοῦ ἵππου,  παρακαϑευδῇῆσαι cDEQ 
τῷ βωμῷ τῆς ᾿Αϑηνᾶς,  [109. ὥστε οὗ αὐτὰ Ζηνὸς ἐγ- θΕῈ0 

15 χεικεραύνου:) καὶ ὅπως αὐτὴ ἡ ϑεὸς αὐτῷ παρέσχε τὸν 
χαλινὸν ἡ ϑυγάτηρ τοῦ ἐγχεικεραύνου Διός. 

111a. δαμασίφρονα δὲ εἶπε χρυσόν, ἵν᾽ q τὸν zí-BcpEQ 
uiov, ἢ ὅτι διάχρυσος ἦν τῇ κατασκευῇ ὃ χαλινός" δαμά- 
fovra δὲ τὸ φρόνημα τὸ ἄγριον τῶν ἵππων καὶ ἥμερα BCEQ 

30 φρονεῖν ἀναγκάζοντα. καὶ αὐτὸς δὲ ὃ χρυσὸς δαμασίφρων, 
ἐπεὶ ἱκανὸς ἀπατῆσαι. 

20 Suid. δαμασίφρων: ὁ ἀπατῆσαι δυνάμενος. Πίνδαρος" 
δαμασίφρονα χρυσόν. 

1 ταῦτα EQ: ταῦτά φησιν Βν! ἀνήλλατο B. ἤλατο Q || ante 
ἀσμ. distinxi | ἄσμενος Βν 2. περιχαρὴς ὥν om. Βν 3 τέρας 
δὲ v. y. εἶπεν, om. 1. B(Üv 4 εὑρὼν et ὅ καὶ om. Ὁ ὅ ἁρπά- 
σας E  61.—9 κατάστασιν post sch. 111a Βν 6 1.ἸΚοιρανίδαν 
B. Seclusi | δεῖξαί D | Κρονίδᾳ Ε 7 χύιδον E || ἐλϑὼν -- 
8 ἔδειξε] lac. D 7 δὲ] oóv Bv 8 ἀπόβασιν CDE: ὑπόϑεσιν 
(ὑπο- corr. ex &zo- (0) καὶ ἀπόβασιν G0 ὑπόϑεσιν b. 9 τὴν κατά- 
στασιν DEO: κατάστασιν Β ἀποκατ. Ὁ — 9.10 1. (D)EO: om. B 
ἀπ᾽ ἐκείνου χρήσιος C, om. 10 ὅπως ---11 ἐκαϑεύδησεν. Seclusi 
10 vs] τὲ εἶπεν B εἶπεν v|| τοῦ om. E 11 μαντείας ?B πραγμα- 
τείας E. 11.12 καὶ συμβι ογα. ἢ 12 ὡς] lac. E αὐτοῦ c. αὐτῷ 
EQ: αὐτῷ c. αὐτοῦ B. αὐτῷ c. (om. αὐτοῦ διὰ μαντ) CD? 18 κα- 
ϑευδῆσαι CD — 14.15 1. EQ et om. ἐγχεικ. D; seclusi 1 ὕπερ E 

18 ϑαυμασίφρ. E || δὲ om. € [| χρυσόν BEGQO: τὸν zo. CD xov- 
cob» Beck || 7 — χαλινός] ἢ τὸν χρυσίξοντα D || ep. — 19 ἵππω») 
ἢ τὸν δαμ. τὸ ἄγριον qo. τοῦ ἵππου C 20 καὶ om. C 
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BcDEQ 111}. ἐνυπνέῳ δ᾽ & τάχιστα πείϑεσϑαι: τοῦ Βελλε- 
ροφόντου δὲ τὸ ὄναρ διηγησαμένου εἶπεν ὁ Πολύιδος ὡς 
τάχιστα καὶ ἀνυπερϑέτως πείϑεσθαι τῷ ἐνυπνίῳ. iuc 

BDEQ 1184. ὅταν δ᾽ εὐρυσϑενεῖ: ὡς ταῦτα αὐτῷ εἰπόντος 
BCDEQ τοῦ μάντεως. — b. καὶ ἡνίκα ἂν τὸν ταῦρον ϑύῃ τῷ Πο- 

σειδῶνι, τότε δὴ τῇ ἱππικωτάτῃ ᾿4ϑηνᾷ ἱδρύσασϑαι βωμὸν 
ἤτοι ἄγαλμα. 11.408 1160 

BcEQ 1148. χραταίποδ᾽ ἀναρύῃ: ὡς Ὅμηρος (4 459): 
BCDEQ αὐέρυσαν μὲν πρῶτα. 1.6.8 — b. κραταίποδα τὸν ταῦρον. 

οὕτω Δελφοὶ ἰδίως ἐκάλουν. τι 5 6. ἀναρύῃ δὲ σφάξῃ, 
ϑύῃ, ἀπὸ τοῦ παρακολουθοῦντος. 114580 

ΒΟΌΕΟ 1104. τελεῖ δὲ ϑεῶν δύναμις καὶ τὰν παρ᾽ ὅρ- 
xov: ἐπιτελοῦσι δὲ καὶ παρέχουσιν οὗ ϑεοὶ καὶ τὰ νομιζό- 
μενα ἀδύνατα, περὶ ὧν ἄν τις καὶ δι᾽ ὅρκων τὴν ἐλπίδα 

CDEQ ἀπαγορεύσοι᾽ | xol ἐπιτελοῦσιν οὐ δυσκόλως, ἀλλὰ κούφως 
BCDEQ καὶ εὐμαρῶς. X b. ἄλλως᾽ οὐχὶ τὴν ἐξ ἐπιορκίας, ἀλλὰ καὶ 
BDEQ εὐόρκως ἀπελπισϑεῖσαν. ὁ. ἢ οὕτω᾽ δύναται δὲ ϑεὸς τε- 

λέσαι καὶ τὸ μεϑ᾽ ὕρχου ἀδύνατον νομιζόμενον εἰς περίκτη- 
BCEQ σιν. | d. ἄλλως᾽ οἷον εὐχερὲς καὶ ἀδύνατον. ^ e. τοῦτο δὲ 

μὰ 0 

γνωμολογεῖ, ὅτι δὴ καὶ Βελλεροφόντης ὀμόσας μηδέποτε 30 
ξευχϑήσεσϑαι τὸν Πήγασον, δι᾽ ἐπικουρίαν ᾿4ϑηνᾶς ὑπὸ 
ξυγὸν ἐποίησεν. 191Ὲ 

1 δ᾽ ΔΕ in textu: δαὶ D δὲ BEHQ [| πείθεσθαι om. (C)DEQ 
4 1. om. B || ὡς DEO: καὶ Bv || αὐτοῦ EQ δ καὶ DEO: 

ὡς Bv ἱππείᾳ βωμόν. προσέταξε δὲ ὁ μάντις καὶ C J ἂν om. Bv 
8 1. οὐ ἢ [|] ὡς] καὶ C 9 αὖ ἔἕρυσὰ μὲν Β αὖθ᾽ ἐρύσαμεν E 

αὖ Éovcov μὲν ἃ ἀνέρυσαν μὲν ᾧ [| πρῶτον Ἐ || κρατ. δὲ (sic et 
C) τὸν τ. φησιν Bv 10 οὔτω EQ: οὔτω δὲ Bv om. CD  ἐκά- 
λεσαν Bv || αὐερύῃ νῇ δὲ DEO: δὲ ἀντὶ τοῦ Bv om. C σφάξῃ 
6: σφάξεις B. σφάξῃ C(DE 11 ϑύῃ om. B. 12 τελεῖ] τελεῖ- 
ται E πληροῖν καὶ --- ὅρκον om. CDEO 18 ἐπιτελ. — θεοὶ 
om. € 14 ἀδύνατα BC?: δυνατὰ C!DEQ | τὴν ἐλπ. δι᾽ 0o- 
xov Bv 15 ἀπαγορεύσρῃ CDO 17 εὐόρκως B: évópxoc CDEQ 

18 sig — 19 ἀδύνατον EQ (sic περίκτησιν D): εὐχερῶς B 
18. 19 περίκτισιν E (sig περίκτ. quid sit, nescio) 19 ἄλλως — 
ἀδύνατον om. C | ἀδύνατον corrupt. vid. 20 δὴ καὶ B: δὲ 
καὶ E δὲ ἃ om. C | ὁμόσας ΕΘ: ὁ μέγας Βῦν 91 δι᾽ ἐπικου- 
ρίαν ᾿ἀϑηνᾶς ego: δι᾿ ἐπιορκίαν ᾿4ϑηνᾶς (-v& C) CEQ δι᾽ ἐπι- 
ορκίας θϑεμένος, δι᾿ ᾿Αϑηνᾶς Bv 
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118. καὶ ὃ καρτερὸς δρμαίνων: καὶ δὴ ἐκ τούτων BDEQ 
ὁ γενναῖος Βελλεροφόντης μετὰ σπουδῆς ἔλαβε τὸν χαλινὸν, 
καὶ τὸν πτερωτὸν ἵππον Πήγασον ἐχαλίνωσε᾽ | τοῦτο γάρ BEQ 
ἐστι τὸ τείνων ἀμφὶ γένυι. 1518 1388 

δ 119. ὁρμαένων: προθυμούμενος. 1288 Β 
1218. moa)? τείνων ἀμφὶ γένυι: πραύνοντα καὶ BCDEQ 

ἡμεροῦντα, ὡς ἄν τι φάρμακον ἰατρικόν. λέγει δὲ τὸν χα- 
λινόν. 1198 118ΕῈ — b. τὸ δὲ τείνων ἀμφὶ γένυι ἀντὶ τοῦ C 
χαλινῶν. 

10 128 8. χαλκωϑείς: ἤτοι χαλκοῦν περυϑέμενος ϑώρακα, BCDEQ 
ἢ ὕπλα ἐνδὺς χαλκᾶ. 

128 b. ἔπαιξεν: ἀντὶ τοῦ ἐπειρᾶτο, ἐγυμνάξετο εὐκό- BCDEQ 
Aeg, ὥσπερ παιδιᾶς τρόπῳ. 6. ἔστι δὲ ἐτέρπετο. ἢ ἐνό- 
πλιον ὄρχησιν ἐποιεῖτο. ἢ σὺν τοῖς ὅπλοις εὐχερῶς ἐμάχετο. 

1 ᾿ 124. σὺν δ᾽ ἐκείνῳ καί mov ᾿Δμαζξζονίδων: μετὰ BCDEQ 
δὲ τοῦ ἵππου ὧν [ἢ σὺν αὐτῷ] ποτε καὶ τὸν στρατὸν τῶν 
᾿Δμαξόνων τὸν ἐκ τοῦ ἀέρος τοῦ ἐρήμου καὶ τῶν ψνχρο- 
τάτων τόπων τῶν Ὑπερβορέων ἐνίκησεν. 

1268. αἰϑέρος ψυχρᾶς: τῆς ἐν Σκυϑίχ᾽ κρυώδης BCEQ 
30 γὰρ καὶ δυσχείμερος. Ὁ. μετέωρος γὰρ ὧν ἀνῇρει. 

128a. καὶ Χίμαιραν πῦρ πνέοισαν: ἐνίκησε δὲ σὺν BDEQ 
αὐτῷ καὶ τὴν πυρίπνουν Χίμαιραν, καὶ τοὺς Σολύμους 
ἀνεῖλε. Ὁ. Σόλυμοι δὲ ἔϑνος πρὸς τῇ “Ἰυκίᾳ, μεταξὺ BCDEQ 

11. DEQ: ὁ δὲ νοῦς Bv 2 ἕλαυνε E 8 τὸν Ihiy. Bv 
4 γένυι Bü*: yévvow EQ* 61. DEO: om. B. φαάρμα- 

xov πραῦ C, add. τὸν χαλινόν 6.1 πραὔνοντα καὶ ἡμεροῦντα 
CDQüv πραὔνονται δὲ καὶ ἡμεροῦνται E: πραὺ δὲ τὸ πραῦνον 
καὶ ἡμεροῦν Β 1 ὡς ἄν τι φ. Scripsi: ὡς ἀντιῳφ. BCEQ 
αὐτ(ῷ φ. D || λέγει --- χαλινόν om. C δὲ om. D 10 1. BC: 
ἐνόπλια χαλκ. DEQ || ἤτοι --- 11 ἢ om. C || εἰσδὺς CQ (εἰσδ. ὕπλα 
χ. C) | post χαλκᾶ add. ἄλλως: ἐνδὺς ὅπλα χαλκᾶ DEG 
12 ἔπαιξεν BU: ἔπαιξεν Εν ἔπηξεν D || ἀντὶ τοῦ CDEQ: ἤτοι 
Βν 18 τρόπον (*v | ἔστι δὲ ἑτέρπετο CDEQ: ἢ ἐπετέρπετο 
Bv 18.14 ἔνοπλον C — 15 l B: om. D σὺν δ᾽ ἐκείνῳ CEQ 

16 à» ἢ] ὧν E| ἢ σὺν αὐτῷ om. (C)DO; seclusi — 16.17 τὸν 
᾿Δμαξόνα D 17 τοῦ (alt.)] τῆς Dv 18 ἐνίκησεν — 19 Zxv- 
9i] ἤτοι τῶν ἐν Σκυϑίᾳ B, om. 20 γὰρ alt., add. καὶ ἐνίκα 
posl ἀνήρει (duob. scholl. in unum conflatis) 21 πνέουσαν BE 

23 fA om. € 
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“υκίας καὶ Παμφυλίας, πολεμικώτατον, ὕπερ καλοῦσι {Πι- 
BEQ o(dec). 6. εἶπε δὲ ταῦτα καὶ Ὅμηρος περὶ τοῦ Βελλερο- 

φόντου (Ζ 1858 54.). 
DEQ 130a. διασωπάσομαί οὗ μόρον ἐγώ: σιωπήσω. 

b. ὑποστέλλεται τὰ κατὰ τὴν τελευτὴν εἰπεῖν, ὅτι πεσὼν ἐκ 5 
BDEQ τοῦ Πηγάσου χωλὸς ἐγένετο. 06. ἄλλως. τὸν ϑάνατον αὖ- 
BCDEQ τοῦ σιγήσομαι. | ὑποστέλλεται γὰρ τὸ κατὰ τὴν τελευτὴν 

ἐκβεβηκὸς αὐτῷ κακόν. λέγεται γὰρ ὅτι ἀναπτῆναι βουλη- 
"ϑεὶς τῷ Πηγάσῳ, κούφως παρακινδυνεύσας, κατὰ βούλησιν 
τοῦ Διὸς οἰστρωϑέντος τοῦ Πηγάσου ἐκπίπτει καὶ χωλοῦται" 10 
καὶ ἐπλανᾶτο κατὰ τὸ ᾿Δλήιον χωλός. καὶ Ὅμηρός φησιν 
(Z 201): 

ἤτοι ὃ κὰπ πεδίον τὸ ᾿Δλήιον οἷος ἀλᾶτο 
| ὃν ϑυμὸν κατέδων. 

80 ἃ. τὸν δ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ: Πήχασον᾽ καταβαλὼν γὰρ τὸν Βελ- 15 
BCDQ λεροφόντην ἀπενόστησεν εἰς τὸν οὖρανόν. α. τὸν Πήγασον 

αἴ οὐράνιαι φάτναι τοῦ Διὸς ὑπεδέξαντο. κατηστερέσϑῃ γάρ. 
καὶ "Aperog (892. 898) μέμνηται ὅτι εἰσὶ φάτναι ἐν οὐρανῷ 
καὶ ὄνοι καλούμενοι ἀστέρες. 18890 

BcoEQ 1888. ἐμὲ δ᾽ εὐθὺν ἀκόντων ἱέντα ῥόμβον: ἀλλ᾽ 
ὁ μέν, φησιν, οὕτως" ἐμὲ δὲ χρὴ οὐ παρὰ σκοπὸν ἱέντα 
τὰ βέλη μου τὰ πολλὰ ταῖς χερσὶν ἰσχυρῶς ἔχειν, ἀλλ᾽ 
ὀξύν τινα τὸν ἀκοντισμὸν αὐτῶν ποιεῖσϑαι. 1889 8Β 

τ 0 

1 sch. B Z 200 fin. Steph. Byz. Σόλυμοι. Πισιδία. 8. sch. 
AB Z 1665. 

1 μηχανικώτατον ἢ 1.2 ὅπερ καλοῦσι Πισίδας scripsi: 
ὕπερ καλοῦσιν. . (lac. indicata) CDEQ om. Bv 4 1. et B(6)|| 
dcin om.DQ 6 ἄλλως DEO: τουτέστι Β 7 γὰρ om. CD 

. efr. Thom. p. 411,11 — 8 cvufsnxóg B*C || αὐτῷ ovy. 
(luf. D CD ll κακόν VES εἰπεῖν ὅτι — ἐγένετο (584q.) B  ἀνα- 
πτῆσαι DO 9 κατὰ] παρὰ DO 11 ἐπλανᾶτο ΟΌΕΘ: ἐκπλανᾶ- 
ται B Thom.v || καὶ lt.) ὡς V| φησιν om. C 13 οἷος] οὗ E 
15 τὸν δ᾽ ἐν — Βελλ. 0: ἄλλως" καταβαλὼν τὸν Β. ὁ Πήγασος Β 
16 τὸν (pr) om. B || sch. 1806 τὸν δ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ praem. C, ἄλλως 
: | τὸν Πήγασον CD 0: τοῦτον δὲ Βν 17 κατηστερήϑην 18 καὶ 
B: ὡ 08. — 20 1. BE: ἐμὲ δ᾽ £69. Ὁ ἐμὲ δ᾽ εὖθ. ἀκ. D ἄκοντα 
ἱέντα ᾧ. Π 21 οὐ χρὴ E Bv || ἱέντα CD: ἔντα E om. Bv 

22 ἰσχυρῶς ... (lac) B: ἰσχυρὰ CDEQ 
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b. ἀλληγορικῶς᾽ ὅτε οὐ χρή μὲ περὶ ἄλλων πολυλογεῖν, ἐά- 
σαντα τὸν προκείμενον ἔπαινον. τὸ δὲ ἀκόντων δόμβον 
τὴν δίνησιν καὶ τὴν βολὴν τῶν ἀκοντίων, τροπικῶς δὲ τὸν 
ἐγκωμιαστικὸν λόγον φησὶν, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις (O. II 83) 

5 πολλά μοι ὑπ᾽ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἕνδον ἐντὶ φαρέτρας. 
ἀφέμενος γὰρ τοῦ νικηφόρου εἰς τὰ πάτρια ἀναδραμὼν 
πλείονι τῇ παρεκβάσει κέχρηται᾽ διὸ καὶ ἐπιστρέφει ἕαυ- 
τόν. 18680 

1880. fívva δόμβον: τὸ ἕξῆς᾽ ἐμὲ δὲ ἱέντα πολλὰ B(D)EQ 
10 βέλη. ἃ. [παρὰ σποπὸν οὐ χρή: ῥόμβον τὴν ῥίψιν 

15 

20 

καὶ ὁρμήν. λέγει δὲ ὅτι οὐ χρὴ περιττολογεῖν περὶ ἄλλων 
καὶ ἐκτραπῆναι τοῦ προκειμένου. 189^B 18850 

136. ΜΜοίσαις γὰρ ἀγλαοϑρόνοις εἴκων: ὃ νοῦς B(C)DDEQ 
οὐ γὰρ ἦλθον δι’ ἄλλο τι, ἀλλὰ ταῖς Μούσαις ἐπίκουρος 
καὶ ὑπηρέτης ἦλθον, ἵνα τῆς Κορίνϑου τούτους τοὺς ἀπὸ 
τῆς φατρίας τῆς Ὀλιγανϑίδος καλουμένης ὄντας ἐπαινέσω 
καὶ τὰ πραχϑέντα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ καὶ τῇ Νεμέᾳ. 

187. Ὀλιγαιϑίδαισίν τ᾽ ἔβαν: οἵ περὶ τὸν Atvo- BCDEQ 
φῶντα τοῦτον τὸν ἐπαινούμενον | Ὀλιγανϑίδαι λέγονται κατὰ BCEQ 
φατρίαν, ὡς τὸ ἀνέκαϑεν ὄντες ἀπ᾽ Ὀλιγαίϑου τινὸς ἀρχαίου. 

1888. παύρῳ δ᾽ ἔπει ϑήσω: ἐν ὀλίγῳ καὶ συντόμῳ BDEQ 
λόγῳ δῆλα καὶ φανερὰ πλεῖστα πράγματα καὶ ἀϑρόα ποι- 

1 ἀλληγ. --- 2 ἔπαινον post ὅ φαρέτρας Βν 1 ἀλληγ. οὖν 
φησιν ὅτι Bv | πολυλογεῖν B(C)DE: σκοπεῖν καὶ πολυλογεῖν 
G0 δ8 βουλὴν ΟΕ || ἀκοντίων] ἀκ. λέγει Bv 8.4 τὸν ἐγκ-ὸν 
λόγον D: τῶν ἐγκ-ῶν λόγων ΒΌΕθν 4 φησὶν om. Bv | ὡς BDE: 
δὲ C δὲ ὡς Q 6 τοῦ] τὰ Ε 9—12 τὸ δὲ ἑέντα ῥόμβον, 
ἤτοι ἐμὲ δὲ ἱέντα πολλὰ βέλη. Qóufov δὲ τὴν ῥίψιν καὶ ὁρμήν 
D, unde 10 l seclusi, duas glossas separavi 9 τὸ δὲ ἑξῆς 
Bv, om. l 10 βέλη. παρὰ σκοπὸν] παρὰ σκοπὸν βέλη Qv | 
τὴν DEO: τουτέστι Βν 11 ὁρμήν DEQ: ὁρμὴν ποιεῖσθαι Bv | 
ὅτι om. ἢ 181. BEQ: Μούσαισι CD || Μοίσαισι BE || ὁ νοῦς 
om., φησιν post 14 ἦλθον add. Bv 1 ἦλθον om. Bv || τῆς 
Κορίνϑου B!DEQ: τοὺς Κορινϑίους B*v. Ft. τ. Koo. delend. || 
τοὺς B: om. DEQ 16 ὄντος ἃ. 18 1. EQ (Ὀλιγανϑίδεσι E): 
om. BCv Ὀλιγανθίδαι δὲ J οἱ] οἱ γὰρ Bv || τὸν om. Ε 19 xa- 
λοῦνται Q — 20 Ὀλιγαίϑου ( (et TTricl. p. 418, 19): Ὀλιγανθίδου 
BCE 211 et C || ἔπει ϑήσω EQ: ἐπυϑήσω BCD?v || ἀντὶ τοῦ ἐν 
ὅλ. Βν 22 διάδηλα Bv || post &€9. add. ἐπιϑήσω καὶ Bv 
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BCDEQ G0. — b. ἄλλως" ἀντὶ τοῦ ἐν ὀλίγῳ τὰ πολλὰ φανερὰ 
ποιήσω. 13950Ὲ0 

BcDEQ 1898. ἀλαϑής τέ μοι: ἀληϑὴς δὲ περὶ τούτων καὶ 
ἐξαίρετος ὅρκος ἔσται. ὀμνύειν δὲ βούλεται ὡς ἀληϑεύων 

ΒΕ ἐν τοῖς ἑπαίνοις. Ὁ. ἄλλως" ἰδίως ἔφη ἔξορκος ἀντὶ τοῦ 
BDEQ ὕρκος. (1895 E^ 95) e. ὀμόσω οὖν αὐτὸς τοὺς ἀπὸ τῆς φα- 

τρέας [Ὀλιγαιϑίδος͵] ἑξηκοντάκις νενικηκέναι. 
BDEQ 141. ἀμφοτέρωϑεν: τουτέστιν ἕν ve ᾿Ισϑμοῖ καὶ Νε- 

μέᾳ κεκηρύχϑαι αὐτούς. 180 0Ε0 (143EP Qb) 
ΒΟΌΕΟ 148. ἁδύγλωσσος Bod: λείπει τὸ ἀνεκήρυξεν αὖ- 

τοὺς ἡ τοῦ κήρυκος γλῶσσα ἕξηκοστὸν νικήσαντας ἔξη- 
κοντάκις γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς ἀγῶσιν, ᾿Ισϑμίοις καὶ Ne- 
μέοις, ἀνεκηούχϑησαν of Ὀλιγανϑίδαι, τριακοντάκις ἐν &xd- 
στῳ ἀγῶνι. 

BCDEQ 1448. τὰ δ᾽ Ὀλυμπίᾳ αὐτῶν ἔοικεν ἤδη πάροιϑε 
λελέχϑαι: εἶπε γὰρ ἐν ἀρχῇ τοῦ ὕμνου οὕτω᾽ τρισ- 
ολυμπιονίκαν. Ὁ. ὁ δὲ νοῦς" τὰ δὲ ἐν τῇ Ὀλυμπίᾳ αὖ- 
τῶν νικητήρια ἤδη ὡς ἔοικε προείρηται ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν 
λόγοις. 

BDEQ 145. τὰ δ᾽ ἐσσόμενα: τὰ δὲ μέλλοντα, ἀντὶ τοῦ ἐὰν δὲ 
πάλιν νικήσῃ Ὀλύμπια, αὖϑις σαφέστερον ἐπαινέσω αὐτόν. 

ΒΟΌΕΟ 146. νῦν δ᾽ ἔλπομαι: νῦν δὲ ἐγὼ ἐλπίξω xol προσ- 

1 ἄλλως" ἀντὶ τοῦ DEO: ἤτοι Bv om. € l| φανερὰ τὰ πολλὰ 
Bv 3L om. BD || ἀληθής z ἣν 1) | ἀληϑὴς -- 4 ἔσται om. C 

8 περὶ τούτων om. D 6.6 ἀντὶ τοῦ 0gxog E (cfr. Momm- 
sen suppl. p. 186): ἢ P Bv 6 139c et 141 h. 1, repet. 
EQ] ὀμόσω οὖν BE*Q*: ὅμως δ᾽ οὖν DE* ὕμως οὖν Q* | αὐτὸς 
Scripsi: αὐτός φησι Bv καὶ αὐτὸς E» φησὶν αὐτὸς Ὁ αὐτοὺς 
DE*Q* | τοὺς ἀπὸ τῆς ΒΕΡΘΡ: τούσδε τῆς DE* τούσδε τοὺς Q* 

1 Ὀλιγαιϑίδος B: om. DEQ. Seclusi; locus corruptus vid. ἢ 
ἑξήκοντα Eb» 8 καὶ ἀμφ. DE*0O* || τουτέστιν BE? Q5: τοῦτο 
DE*Q* || ̓ Ισϑμῷ E*Beck *10 l CDEQ (ἡδύγλ. E): βοὰ κήρυ- 
xog dolo) B 11 γλῶσσα CDEQ: βοὴ Bv || ἑξήκοντα » utro- 
bique ll νικήσαντορ Ε 12 &ugor. post ᾿Ισϑμίοις ἄρ. E 
13 4 BCDE: τριώκοντα θ(ροϑὺ ἀγῶνὴ)ν 1 1. B: τὰ δ᾽ Ὀλυμ- 
πία (Ὀλύμπια) ΟΌΕΘ 16.17 τρισολυμπιονίκαι E 17 τῇ 
om. CQ .17.18 αὐτῶν] αὐτῷ CD om. ἃ 20 1. E: τά € 
ἐσσόμενα ἃ om. BDv | ἀντὶ τοῦ EQ: φησὶ τουτέστιν Bv om. D 

22 l. om. Bv || ἐγὼ om. € 
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δοκῶ νικῆσαι αὐτόν᾽ ἐν δὲ τῷ κρείττονι τὸ τοιοῦτο τῆς 
προσδοκίας δοῦναι. | 

148a. εἰ δὲ δαίμων ὃ γενέϑλιος ἕρποι: εἰ δὲ τὸ BCDEQ 
συγκληρωϑὲν δαιμόνιον καὶ ἡ τύχη ἐπὶ τὸ πλεῖστον προῖοι 

5 νικητὰς αὐτοὺς μηνύον, ἀναϑήσομεν τὸ τοιοῦτον εὐεργέτημα 
τῷ Διὶ καὶ "get. — b. διατί δέ φησι τῷ Διὸ καὶ τῷ Ἔνυ- 
αλίῳ ἐπιτρέψειν; ὅτι ὁ μὲν Ζεὺς πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε, 
καὶ Ὀλυμπία τοῦ “ιὸς ἱερά τὸν δὲ Ξενοφῶντα οὐ μόνον 
ἀϑλητὴν γεγενῆσϑαί φασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ πολεμικὰ ἀγαϑόν. 

10 0. ἢ ὅτι τοῦ Οἰνομάου πατήρ ἐστιν ὃ ἄρης καὶ μετέχει BCEQ 
τῆς Ὀλυμπίας. ἃ. ἄλλως" Διί v Ἐνυαλίῳ τε: τῷ μὲν 
Διὶ ὅτι ὃ ἀγὼν αὐτῷ ἀνάκειται καὶ τελεῖται, | τῷ δὲ doe, BCDEQ 
ἐπειδὴ ἐπιχώριος καὶ πατρῷος τῶν Ἠλείων ὃ "Agnc. μιχϑεὶς 
γὰρ “Δρπίνῃ ϑυγατρὶ ᾿σωποῦ τοῦ Θηβαίου ποταμοῦ ἐτέ- . 

15 κνῶσε τὸν Οἰνόμαον ὃ Ἄρης, ὃς ἦν βασιλεὺς τῶν τό- 
πων. | eig χάριν οὖν τοῦ παιδὸς προΐστατο τῆς χώρας τῶν BCEQ 
Ἠλείων. 

1608. τὰ δ᾽ ἐπ’ ὀφρύι Παρνασίᾳ: τὰ ἐν Δελφοῖς BCDEQ 
Πύϑια. ἐκ τοῦ παρακειμένου ὄρους λέγε. — b. ὅ ἐστε Πύ- BpDEQ 

20 91e ἑξάκις. — [o. καὶ ἐν “ἄργει δὲ καὶ ἐν Θήβαις]. Β 
182. ὅσα τ᾽ ᾿Δρκάσιν: καὶ ἐν ᾿Αρκαδίᾳ δὲ ὅπως δεσ- BDEQ 

18 St. Byz Ἄρπινα. Tz. ad Lyc. 149 

1 αὐτόν om. ἢ | ἐν δὲ BDQ: ἐν Ο ἔνδον E || τὸ τοιοῦτο(ν) B 
(evan.) EQ: τοιοῦτο D τέλος C. Fi. τὸ τελείωμα 1.2 τῇ προσ- 
δοκίᾳ Ὁ τὴν προσδοκίαν hb 8 1.Β et (om. ἕρποι) ᾷ: εἰ δὲ 
ϑαίμων CE om. D ὅ ἀναϑήσομαι Ὠ) δν ὁ τῷ (pr. BD: τῷ τε 
CEQ || καὶ τῷ ρει B || τῷ τε 4ιὶ (α]11.)0 8. Ὄλυμπος Q Ὀλύμπια b 

9 γενέσϑαι Bv || φησιν Ὁ 10 πατήρ Cv: om. BDEQ 
11 ἄλλως] 7? Ὁ 1. om. BC 13 ᾿Ηλέων E — 13.14 δεχϑεὶς γὰρ 
ἄρπιν ϑυγάτραθ 14 Mozivg CD 106 ἐς Bv || προΐστατο CEQ: 
προΐσταται ἴσως Βν 18 l. om. D || ἐπὶ φρύι E || Παρνασίᾳ om. 
CEQ || ἀντὶ vo? τὰ δὲ (δὲ et D) ἐν Ζ. Bv 19 0 ἐστι BDQ: 
ὅτι E 19.20 Πυϑία B 20 ἑξάκις BDE: om. Qv πβ΄ & 
ὁσάκις Beck ἑξάκις ἐνίκησεν Mommsen suppl. p. 187 || seclusi 
Sch. 150c 21 l E: ὅσσα τ᾿ Ἀρκάσι ἢ! ὕσσα τ᾽ ἐν ᾿άρκάσι G 
ὅσσα τὲ ἐν Ἀρκαδίᾳ D^ (cfr. infra); om. BD*v, sed pro 1. ha- 
bent ἀλλὰ Bv, quod in ἄλλα mutatum eum sch. 150c coniungunt 
hb 21 δὲ D'EGQ: τε D* om. B 

ScHOL. IN PINDARUM ed. Drachmann. 95 
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πότης γέγονε τοῦ στεφάνου, ὁ βωμός ἐστι μάρτυς ὃ τοῦ 
B “υκαίου Διὸς | καὶ ἡ ἐκεῖ ἀγομένη πανήγυρις. ἐπεῖ γὰρ 
νήσας ἐστέφϑη. 

BCDEQ — 155. Πελλάνα τε καὶ Σικυών: ἐν Σικυῶνι Πυύϑιὰ 
ἄγεται. ἡ δὲ Πελλήνη τῆς ᾿Αχαΐας πόλις [ὅπου τὰ Φιλο- 
ξένια, καὶ αἵ χλαῖναι δίδονται]. ἡ δὲ ΖΣωυυὼν Βοιωτίας 
[ἐν q τὰ Πύϑια ἄγεται. καὶ ἐν Αἰγίνῃ và Δελφένια καὶ 
"Aláxeia ]. 

BCOEQ — 156a. xal Μέγαρ᾽ Alaxidüv: ἐν Μεγάροις τὰ Διό- 
κλεια καὶ Πύϑια. ἐν Ἔλευσῖνε τὰ Δημήτρια ἢ Eàsvolvio. 

BCE Ὁ. εὐερκὲς δὲ ἄλσος διὰ τὸ κύκλῳ ὑπὸ ϑαλάσσης ὥσπερ 
ἕρχους καὶ τείχους περιβεβλῆσϑαι. ο. ἢ διὰ τὴν φιλο- 
ξενίαν. 

BCDEQ 158a. ταί 9' ὑπ᾽ Alvvag ὑψιλόφου: καὶ αἵ ὑπὸ 
τὴν Αἴτνην τὸ Σικελικὸν ὅρος πόλεις (πόλεις δὲ λέγει τὰς 

BCEQ Συραχούσας) | μαρτυροῦσιν αὐτοῦ τῇ ἀνδρεία" ᾿Ἰσϑμια γὰρ 
BEQ ἐν αὐταῖς τελεῖται, ἃ καὶ ἐνίκησε Ξενοφῶν. Ὁ. ἄλλως" 

ταί 9' ὑπ᾽ Αἴτνας: τῆς Σικελίας [πόλεις] ἐκεῖ γὰρ ἄγε- 
ταῦ ὠγὼν Νέμεα καλούμενος. 6. ἢ οὕτως᾽ ἐν Συρακού- 

BCEQ σαίς ἄγεται Ἴσϑμια | ὡς ἐν Κορίνϑῳ᾽ ἄποικοι γὰρ Κοριν- 
ϑίων Συρακούσιοι. 

1 post στεφάνου 1. ὕσσα τε ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ &dd., καὶ ἐν Agx.— 
στεφάνον repet. D 4 Συκίων οἷο. E ubique || ἐν — 6 ἄγεται 
om. Bv ὃ post ἄγεται sic €: αὕτη δὲ πόλις Βοιωτίας" ἐν δὲ 
Πριίνῃ, τὰ Φιλοξ. ὅπου καὶ αἱ χλ. ἐδίδοντο᾽ ἔστι δὲ αὕτη πόλις 
Ἀχαΐας: καὶ Μέγαρα" ἐν Αἰγίνῃ --- Αἰάκεια | δὲ 0m. Bv | ὅπου ---- 
6 δίδονται om. DEO; seclusi cl. IX, 146g.h 66 ἡ δὲ --- Ἰ ἄγε- 
ται del. ἢ 6 Βοιωτ(ίας) B. De Sicyone Boeotiae urbe Pole- 
monis fr. FHG III, 135 conferri iubet Unger par. Theb. p. 868 

7 ἐν ἡ —8 Αἰάκεια om. DEO; seclusi cl. ach. O. VII, 156. 
N. V, 81 9 ]. om. Bv (et h. 1l. €, cfr. ad 5) [ἐν δὲ Mey. Bv 

10 xol ἐν 'EA. Bv || Δημήτρεια ΒῸ 11 δὲ] καὶ E || &Acoc 
CE: ἄλλος φησὶν Br | ὥσπερ BC: εἴπερ Ε 14 Altvoug E || ὑ ψε- 
λόφου] om. CDEQ ὑψηλόφου v (B legi nequit); corr. Beck 
14.16 ὑπὸ τὴν CDEQ: ὑπ’ Βν 15 “ἕἔτνην ΕΘ: Aicvo» BDv|| 
πόλεις δὲ λέγει EQ: δὲ λέγει Ὁ λέγει δὲ ΒΟ λέγει v 11 ἐν 
BCE: καὶ ἐν DOv 18 ταί 9' om. EQ || Αἴτναις E ἢ πόλεις B: 
om. EQ πόλις v. Seelusi 20 [Ἴσϑμι]α [s] B "I. καὶ 0 φη- 
civ Ἴ. καὶ ν φησὶν "L ὡς καὶ ἢ φασιν 'I. ὡς καὶ b 

μι 5 
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159a. & τ᾽ Εὔβοια καὶ πᾶσαν καϑ᾽ Ἑλλάδα: καὶ BEQ 
ἐν τῇ Εὐβοίᾳ δὲ πάσῃ xol τῇ EAAáÓ: ξητῶν εὑρήσεις τινὰ 
μείζονα λόγου παντὸς καὶ πάσης γνώσεως νικητήρια. ὑπερ- 
βολικῶς δὲ εἶπεν. Ὁ. ἄλλως ἐν Εὐβοίᾳ Γεραίστια ὑπὸ BCBEQ 

5 πάντων Γεραιστίων ἄγεται Ποσειδῶνι | διὰ τὸν συμβάντα BCEQ 
χειμῶνα περὶ Γεραιστόν᾽ καὶ iv ᾿Δμαρύνϑῳ τῆς Εὐβοίας 
"uas. νενικήκασιν. 

160. καὶ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ἐπιπορευόμενος εὑρήσεις ΒΟ Θ᾽ 
μείξονα ἔργα πεποιηκότα αὐτὸν ἢ ὡς δύνασαι ἰδεῖν. 

19 162. μᾶσδσον ἢ ὡς ἰδέμεν: τὸ πλῆϑος τῶν στεφά- BCDEQ 
vov, φησὶν, ἐκπέφευγε τὴν τῆς ὁράσεως μετάληψιν. . 

163a. ἀλλὰ κούφοισεν ἐκνεῦσαι ποσίν: [sls] BcpEQ 
τοῦτο πρὸς ἑαυτὸν παρακελευόμενος ἀποδραμεῖν ἀπὸ τούτων 
καὶ καταπαῦσαι τὸν ὕμνον. b. ἢ οὕτως ἐπαύσατο τῶν 

15 ἐπαίνων καὶ περὶ ἑαυτοῦ λέγει ὅτε χρὴ ἀποστῆναι κούφοις 
ποσὶν, ἀνεπαχϑῆ φανέντας — c. δίδου μοι οὖν, φησιν, ὦ 
Ζεῦ τέλειε, αἰδῶ vs xol εὐτυχίαν, ἐξ ἧς ἐστι τέρπεσϑαι καὶ 
ἤδεσϑαι. — d. ἀντὶ τοῦ αἰδέσειμόν μὲ ποίεε καὶ τιμῆς ἄξιον. 

e. 4j οὕτως αἰδεστεικούς τε καὶ αἰδεσίμους αὐτοὺς ποίει p 
20 ἐπιμελῶς προαρξάμενος. 

Τέλος Ξενοφῶντος. 00 

11 B: & τ᾽ Εὔβοια D (cfr. ad 4) αἴ τ᾽ Εὔβοιαι E. & τ᾽ Ἐὔ- 
βοιαν Q 2 πάσῃ φησὶ Bv || τινὰ Qb: τε E τὰ Bv 4 δὲ 
om. || ἄλλως BE: ἃ τ΄ Εὔβοια D om. CQ [| Γεραίστια Bv: γὰρ 
ἑστία DE ἑστία CQ 5$ ΓΕεραιστίων ΒΟ: γὰρ ἑστίων E τε- 
φαστίων D Εὐβοέων cj. b || và IIoc. Bv 6 ἐν Γεραιστῷ GOb 
7 ᾿Δμαρύσια BE: Ἀμαρύνσια Ὁ μαρύνϑια Qv — 8 sch. 160 ὁ δὲ 
νοῦς praem. Bv καὶ πᾶσαν καϑ᾽ Ελλάδα εὑρήσεις ἐρευνῶν praem. 
Ql καὶ --- 9 “μείξονα] u&eco»: μακρότερα Ό || xal om. 10]. E: 
μᾶσσον :. ἢ ὡς ἰδεῖν Ὁ μᾶσσον ὡς ἰδεῖν Ὁ ἢ οὕτω Bv om. € 
19 ἐχκνεῦσαε Ὁ ἐκπνεῦσαι E || ποσὶν om. ἢ Ά ἢ εἶπε om. DO, post 
ἑαυτὸν trp. CE; seclusi 18 ἐχδραμεῖν DGQOh 14 ἢ οὕτως 
om., γὰρ post ἐπαύσ. add. Bv 16 αὐτοῦ 9Ε6 || κούφοισι Bv 
16 φανέντα ΒΟ: ὄντα E || uot οὖν φησιν B: οὖν φησίν μοι CE 
οὖν μοὶ φησιν DO. Ft. οὖν φησιν del. 17Ττέλειε E: τελείαν 
DGQ om. C τελεστιχωτάτην τὴν παρὰ σοῦ Bv τελεστικώτατε 
cj. δ | ἐξ ἧς — 18 ἤδεσϑαι 0m. Ὁ 18 ἀντὶ τοῦ CDEQ: ἤτοι 
Bv Ϊ με] τε Q 19 x«l v:  ἢΒ 20 προαρξαμένους Wakefield 
gilv. crit. II 94 

25* 
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Seholia in Olympioniearum earmen XIV. 

cDEQ 4σωπίχῳ Ὀρχομενίῳ σταδιεῖ παιδὶ Κλεοδάμου νικήσαντε 
τὴν ος΄ Ὀλυμπιάδα. sch. inscr. B 

BDEQ Τὸ τεσσαρεσκαιδέκατον εἶδος μονοστροφικόν ἐστιν ἐκ τη΄ 
κώλων xol ιζ. τὸ α΄ Σαπφικὸν ἐννεασύλλαβον. τὸ β΄ 
Φαλαίκιον. τὸ y ἐκ χοριάμβου (xol διιάμβουΣ καὶ ἰωνι- 
κοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος τρίμετρον ἀκατάληκτον. τὸ δ΄ Φερε- 
κράτειον ἀτελές. τὸ ε΄ ἐπιωνικὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος τρίμετρον 
καταληκτικόν. τὸ ς΄ δακτυλικὴ διποδία ἕξασύλλαβος. 
τὸ ξ΄ ἐκ παιώνων δύο καὶ ἀντισπαστικοῦ πενϑημιμεροῦς. 

τὸ η΄ τροχαϊκὸν ἑφϑημιμερές. τὸ 9΄ ἐκ δακτυλικῆς δὲ- 
ποδίας καὶ τροχαϊκοῦ [καὶ ἰαμβικῆς βάσεως] πενϑημιμεροῦς. 
τὸ V ἐξ ἀντισπάστου πεντασήμου καὶ τροχαϊκῆς κατακλεῖδος. 

τὸ ια΄ ἰωνικὸν ἀπὸ μείξονος ἑφϑημιμερές. τὸ ιβ΄ δακ- 
τυλικὸν πενθημιμερές. τὸ wy τροχαϊκὸν δίμετρον ἀκατά- 
ληκτον. τὰ 10 ἐξ ἰωνικῆς βάσεως ἀπ᾽ ἐλάττονος καὶ τρο- 
χαϊκοῦ. πενϑημιμεροῦς. τὸ ιε΄ ἰωνικὸν ἀπ᾿ ἐλάττονος ἕφ- 
ϑημιμερές. τὸ ις΄ ἐξ ἰωνικῆς βάσεως ἀπ᾿ ἐλάσσονος καὶ 

De f (i. e. Vat. 1333) cfr. praef. 
1 A4cozio Ὀρχομενία E | vix. —2 O1. om. C 1 νικῶντι DU 

2 of/ D. Utrumque numerum falsum esse ostendit pap. Oxyrh. 
COXXII; ογ΄ Gaspar p. 61. 3 Τὸ —4 ιζ΄ B: τοῦ τεσσαρεσκαι- 
δεκάτου εἴδους E τὸ εἶδος μονοστροφικόν (τὸ uovooco. εἶδος 0) 
ἐστιν ἐκ νη΄ καὶ ιζ΄ D ὅ φαλλαίκιον E | suppl. Pauw (x«i 
ego addidi) 6 τρίμετρον B: διμέτρου D δίμετρον EQ || ἀκατά- 
Aqxvov B: καταληκτικόν DEG " volusvo. ἀπ᾽ ἐλ. DEO 
8 καταληχτικόν Q(Tz.): ἀκατάληχτον BDE || δακτυλικὴ B: -xóv 
DEQ || διποδία] τετράποδον D || ἑξασύλλαβος ego: ἑξασύλλαβον 
9 παιώνων ἢ: παιόνων BDE παιωνικῶν Q || ἀντισπαστικὸν DE || 
πενϑημιμεροῦς Tricl.: -μερές codd. 10 ἐφϑημ. fere D, εὐϑημ. 
fere EF; ulira non adnoto 11 καὶ (pr.) om. D || τροχαϊκοῦ — 
πενϑημιμεροῦς B (τροχαϊκῆς et πενϑημιμερές B): vooz. πενϑ'. 
καὶ ἰαμβικόν Ὁ vooycuxiíjg πενθημιμερὲς καὶ ἰαμβικῆς βάσεως E. 
καὶ ἰαμβ. B. om. Tricl, b καὶ ἰαμβικῆς del . Pauw 12 πεντα- 
σήμου BDE: ἐξ ἀσήμου ἃ 18 ἀπὸ μείξ. iov. E — 15.16 τρο- 
χαίου codd. 16 πενϑημιμεροῦς Pauw: πενϑημιμερές ἃ ἐφϑημι- 
μερές BDE 16.17 col. i£! om. E 17 ἐλάττονος DE 
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ἰαμβικοῦ ἡμιολίου ἁἀτάκτουι τὸ ιζ΄ ἐκ χοριάμβου xal ἰαμ- 
βικοῦ πενϑημιμεροῦς. τὸ νη΄ ἰαμβικὸν ἑφϑημιμερές. 

τὰ λοιπὰ ἑπτακαίδεκα οὕτως᾽ τὸ α΄ Φαλαίκιον. τὸ B 
ἐκ χοριάμβου καὶ ἰαμβικοῦ ξφϑημιμεροῦς. τὸ γ΄ ̓ άλκμαι- 

& ὦνειον δεκασύλλαβον. τὸ δ΄ ἀντισπαστικὸν δίμετρον ὑπερ- 

10 

1 σι 

κατάληπτον. τὸ ε΄ ἐκ χοριάμβου καὶ ἰαμβικῆς βάσεως. 
τὸ ς΄ χοριαμβικὸν ἑφϑημιμερές. τὸ ξ΄ ἐξ ἀντισπάστου καὶ 
τροχαϊκῆς κατακλεῖδος. τὸ η΄ ἐκ χοριαμβικοῦ εἰς ἀντι- 
σπαστικόν. τὸ 9' ἐξ ἰωνικῆς βάσεως καὶ τοῦ πεντασήμου 
καὶ χοριαμβικοῦ καὶ ἰωνικοῦ ἀπὸ μείξονος. τὸ V ᾿4σκλη- 
πιάδειον. τὸ ια΄ δακτυλικὴ τριποδίαις τὸ ιβ΄ ἰαμβικὸν 
ἑφϑημιμερές. τὸ uy. ἐξ ἀντισπάστου καὶ ἰαμβικοῦ ἔφϑημι- 
μεροῦς. τὸ ιδ΄ Γλυκώνειον. τὸ ιε΄ ἰαμβικὸν δίμετρον 
ἀκατάληκτον. τὸ ις΄ ἐκ χοριάμβου καὶ ἰαμβικοῦ ἔφϑημι- 
μεροῦς. τὸ ιζ΄ ἰαμβικὸν πενϑημιμερές. 180 

Inser. a. ᾿᾿σωπίχῳ Ὀρχομενίῳ σταδιεῖ παιδὶ Κλεοδάμου 
νικῶντι τὴν og Ὀλυμπιάδα στάδιον. Κηφισὸς δὲ ποταμὸς 
ἐν Ὀρχομενῷ, ἔνϑα καὶ of “Χάριτες τιμῶνται. b. γέγραπ- 
ται ὃ ὕμνος ᾿Ἡἀσωπίχῳ τῷ ἀπὸ τῆς Ὀρχομενοῦ, ὃς ἐνίκησεν 

1 αἰμιολ(ίου) E || ἄτακτος Ὁ αἰτάκτας E (corr. ex -vng?) F || 
χοριάμβου Pauw: χοριαμβικοῦ 2 πενϑημιμεροῦς Q (Pauw): 
ἐφϑημιμερές BDE 8 τὰ (τὰ 0$ 0) 4. &. οὕτως BO: τῆς δὲ 
ἑπῳδοῦ E om. D || Φαλαίκειον Bv 4 ἰαμβικοῦ ΘρῸ: ἰάμβου i 
ἑφϑημιμεροῦς Q(Pauw): -μερές BDE 4. 6 ᾿Δλκμαιόν(εγιον D 

6 χγοριάμβου DO: χοριαμβικῆς Β -ἰκοῦ E || καὶ ἰαμβ. βάσ. 
οἵα. ἃ 7 ἑφϑημιμερές BDE: ὑπερκατάληκτον ἢ δίμετρον ὑπερκ. 
Tz. Tricl. | ἐξ om. E | ἀντισπάστου Tricl: ἀντισπαστικοῦ B 
(add. ἑφϑημιμερὲς, sed del.) ἃ -ἰκῆς Ὁ -xóv E 8 τροχαΐ- 
κῆς] ἰαμβικ(ῆς) B* || χοριαμβικῆς, om. εἰς D. Ft. ἐκ χοριάμβου 
εἰς ἀντίσπαστον 98α. τὸ ἐξ ἀναπαιστικοῦ ἡμιολίου καὶ 
ἰαμβικοῦ ἡμιολίου ΤΙ. erriel) b. Ft. ἐξ ἰωνικῆς βάσεως τῆς 
σπεντασήμου καὶ “χοριαμβικοῦ (ἡμιολίου» καὶ ἰωνικοῦ ἀπ᾽ ἐλάσ- 
σονος 9 στάσεως E 11 δακτυλικὸν τρίποδον DQ || ἰαμ- 
βικὸν QTz.b: δακτυλικὸν ΒΏΕ δακτ. πενϑημιμερές cj. Pauw 

18 -μεροῦς QO** (Pauw): -μερές || Γλυκάνειον E 14 xo- 
ριάμβου Beck: χοριαμβικοῦ | ἑφϑημιμεροῦς Pauw: -μερές codd. 

16 ἰωνικὸν DE 10 Aoozo (sic) — 17 στάδιον E(F): οὗ- 
vog ἐνίκησε τὴν os Ὀλ. σταδίῳ B 11 Κηφισσὸς EQ 
19 Ὀρχομενῶν 

BEQ 
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ος΄ Ὀλυμπιάδα στάδιον. ταῖς Χάρισι δὲ προσφωνεῖ ὃ ποιη- 
τὴς ταῖς τιμωμέναις κατὰ τὴν Ὀρχομενόν. ὁ δὲ Κηφισσὸς 
τῆς Ὀρχομενοῦ ἐστι ποταμὸς, ἔνϑα καὶ oí Χάριτες τιμῶν- 

BCEQ τα. 6. ταύταις δὲ '"Exéoxlog ὁ Κηφισοῦ τοῦ ποταμοῦ 
πρῶτος ἔϑυσεν, ὥς φησιν 'Hoíoóog (fr. 66). διὰ δὲ τοῦ 
Ὀρχομενοῦ ὁ Κηφισὸς ῥεῖ. δύο δὲ Ὀρχομενοὶ, ὁ μὲν Μι- 
γύειος ὃ ἐν Βοιωτίᾳ, ὃ δὲ πολύμηλος ὁ ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ. τοῦ 
δὲ ΜΜινυείου νῦν μέμνηται. metr. B. 20 

BCDEQ  1& Καφισίων ὑδάτων λαχοῖσαι: ἐπειδὴ χαριέντως 
ἀπέβη τοῦ ἀγῶνος τὸ ἐπιχείρημα. προσφωνεῖ ταῖς Χάρισι 

BDEQ τιμωνέναις κατὰ τὸν Βοιωτικὸν Ὀρχομενόν" | αἷς λέγεται 
πρῶτος Ἑτέοκλος τεϑυκέναι ὃ Κηφισοῦ παῖς. ὁ δὲ Κηφι- 

BCDEQ σὸς τῆς Ὀρχομενοῦ ποταμός. ^ b. ὃ δὲ νοῦς ὦ ἀοίδιμοι 
βασίλειαι Χάριτες, οἱ τὰ τοῦ Κηφισοῦ ὕδατα ἐκληρώϑητε 

BDEQ καὶ κατοικεῖτε τὴν εὔγειον Ὀρχομενὸν, | τυγχάνουσαι καὶ τοῦ 
τῶν Μινυῶν γένους ἐπίσκοποι, ἐπακούσατέ μου νῦν εὐχο- 
μένου. inscr. Q 

BCEQ 2. aive vateve καλλίπωλον ἕδραν: ἱππικοὶ λέγονται 
οἵ Ὀρχομένιοι. Ἐργῖνος γὰρ i ἵππῳ νικήσας Θηβαίους φό- 
ρου ὑποτελεῖς ἔσχεν, ἄχρις οὗ Ἡρακλῆς αὐτοὺς ἠλευϑέρωσεν. 

BCcDEQ ὅδ. παλαιγόνων Μινυᾶν: τὸ τῶν Μινυῶν γένος 
ἀρχαῖον ἀπὸ Μινυοῦ τοῦ Θεσσαλοῦ, Ποσειδῶνος υἱοῦ καὶ 

4 Strab. 9, 414. Paus. 9, 86, 1. sch. Theocr. 16, 104 6 sch. 
AD Bb11. EM 635,4. Tzetzes ad Lyc. 874 19 Tzetzes ad 
Lyc. 874 

4 δὲ "E en Bv || ποταμοῦ υἱός Q, om. τοῦ — 5.6 τῆς Ὀρχο- 
μενῶν C Βα. cfr. Thom. p. 428, 12 6.7 o Eid E. 
1 ὁ τὸ om. “ἃ | ὁ (tert) om. α 8 Μινυηίου Ε 9 l. om. 
CDO0; (ὁ) λόγος πρὸς τὰς Χάριτας add. DQ Tricl. (p. 423, 8 Ab.) | 
λαχοῖσαι om. E | ἐπεὶ E 10 ἐγχείρημα Q 11 τὴν ̓ Βοιωτι- 
κὴν D 12 ὁ Κηφ. παῖς τεϑυκέναι Bv || ὁ δὲ — 18 ποταμός om. 
D 18 τοῦ Ὀρχ. Beck | ποταμοῦ E || ὁ δὲ ». οὕτως Βν 
14 ἐκληρώσασϑε Bv 16 τὴν] τὸν EF 15.16 τὰ τῶν Mi. D, 
om. γένους 19 ἵππῳ om. EF | Θήβας Β' 20 αὐτοὺς COTz.: 
αὐτ(ὰς) B om. EF 21 l B: Mivv&v ἐπίσκοποι ὈΕΘ om. € 

22 Μινύου E || IIoc. υἱοῦ DEFQ: Mivóg (Μινύας C) δὲ £x 
(ἀπὸ C) Καλλιρόης τῆς ᾿Θκεανοῦ καὶ Ποσειδῶνος BCv (et Thom. 
p. 423, 14); cfr. sch. 5c 
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τοῦ γένους τῶν ᾿ἀργοναυτῶν. ^ b. πλησιόχωροι καὶ γείτονες 
οὗτοι οὗ Mivvtóos Ὀρχομενίων. — c. ἀπὸ Μινύου. Μινύας EFQ 
δὲ ἐκ Καλλιρρόης τῆς S)xsavoO καὶ Ποσειδῶνος. ἃ. ὁ δὲ BCEQ 
Μινύας πρῶτος ἦρξεν Ὀρχομενοῦ. 

5 "78. σὺν γὰρ ὑμῖν τὰ τερπνά: μεϑ᾽ ὑμῶν γὰρ, ὦ BCDEQ 
Χάριτες, τὰ ἐπιτερπῆ καὶ ἡδέα γένεται καὶ συμβαίνει τοῖς 
ἀνδράσι. | καὶ εἴτε σοφὸς, ὡς Ὅμηρος. δι’ ὑμᾶς" of γὰρ BDEQ 
ἐπιχαρεῖς λόγοι δι’ ὑμᾶς πᾶσι μόνιμοι διὰ παντός. 

88. εἴ τις ἀγλαός: ἀνδρεῖος νῦν᾽ αἱ γὰρ τρεῖς ἀρε- BCDEQ 
10 ταὶ δι᾿ ὑμᾶς, ἡ σοφία. τὸ κάλλος, ἡ ἀνδρεία, Ὁ, αὗται c 

δὲ of Χάριτες τιμῶνται παρὰ τῷ ναῷ τοῦ ᾿Απόλλωνος. 
12a. κοιρανέοντε χορούς: ἤτοι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν BCDEQ 

ἔχουσε τοὺς χορούς ἢ βασιλεύουσι τῶν χορῶν, ἵνα πτῶσις 
ἀντὶ πτώσεως ἧ; αἰτιατικὴ ἀντὶ γενικῆς. — b. τὸ δὲ οὔτε BC 

15 δαῖτας. ἀντὶ τοῦ οὔτε τῶν εὐωχιῶν καὶ ϑυσιῶν. ο. ἀλλὰ BCE 
καὶ τῶν ἐν οὐρανῷ πάντων προστατοῦσε καὶ κρατοῦσιν αἵ 
Χάριτες. — d. τὸ δὲ γένεται ἀντὶ τοῦ ἀνύεται. ΟΝ 

168. χρυσότοξον ϑέμεναι παρὰ Πύϑιον ᾽4πόλ- BCDEQ 
λωνα: παρὰ τῷ ᾿Δπόλλωνί φησι καϑέξεσϑαι τὰς Χάριτας 

30 διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν οἰκειότητα. ἐν γοῦν Δελφοῖς ἐπὶ τῆς 

2 Tzetzes ad ἴ,γο. 824. 20 Macrob. Sat. 1, 17, 18. Plut. de 
mus. 14. Paus. 9, 35,38 

1 post 4oyov. inser. sch. 5d C || xx) E: δὲ καὶ BC om. DQ 
2 οὗτοι τῶν Ὀρχ. ἤτοι οἱ Μινυίδαι D || Μινυάδαι cj. ἢ | sch. 5c 
ἄλλως praem. F|| ἀπὸ om. 8 δὲ om. Q || Καλλιρρόης v, Tz.: 
Καλλιρόης | δὲ CEO: γὰρ Βν 4 Μινυὸς BC»*v || Ooxouseviov Qv 

ὅ cov γὰρ om. CDEQO || ὑμῖν] ἡμῖν E ἡμῶν (^^ 6 ἐπιτερπῇ 
καὶ ἡδέα ΟΕ: ἡδέα καὶ ἐπιτερπῆ DÜ ἐπιτ. τε καὶ 50. Bv 
* καὶ --- ὑμᾶς om. D || εἶ τις cj. Mommsen suppl. p. 196 || oi — 
8 ὑμᾶς om. B 8 λόγοι E: om. DO || πᾶσι corrupt. vid. || uó- 
ψιμοι DEO: διαμόνιμος [B] B λόγιμοι cj. Faehse syllog. p. 404 
9 εἴ τις (τε Ὁ") ἀγλαὸς (ἀνήρ add. E) ἀνδρεῖος νῦν αἱ γὰρ (νῦν 
γὰρ αἱ DO) DEFO: ἀγλαὸς δὲ νῦν ὁ ἀνδρεῖος αἱ γὰρ BC 10 τὸ 
κάλλος, ἡ σοφία E | x«l ἡ &vóg. Q— 18 ἔχοντι B || ἦνα —14 7 οτα. ἢ 

14 ἡ BC: ἡ EU || αἰτ. ἀντὶ γεν. om. C. 15 τῶν om. C || ἀλλὰ 
om. E 16 προστάττουσι V (corr. h) || καὶ (alt.) om. E || καὶ κρατ. 
om. Ὁ 17 γίνεται) scribend. ἄνεται vidit Schroeder || τανύεται 
N 18.19 l B: zovoóro£ov παρὰ Πύϑιον ὈΕΌ xovcórobov ϑέ- 
μεναι C 20 πρὸς] sig v || zeAgoig] “ἤλῳ exspectes 
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ὁ δεξιᾶς εἰσιν ἴδρυμέναι τοῦ ᾿Δπόλλωνος. Ὁ. σέβουσι δὲ τὴν 
BDEQ τοῦ Zio τιμὴν τὴν αἰώνιον. — c. πλησίον γὰρ τοῦ χρυσο- 

τόξου ᾿“πόλλωνος ἀποϑέμεναι τοὺς ξαυτῶν ϑρόνους καὶ ἐγγὺς 
αὐτοῦ ἱδρυμέναι ἀένναον καὶ ἀϑάνατον οὖσαν τὴν τοῦ πα- 

ΒΕ τρὸς αὐτῶν τιμὴν Διὸς σέβουσιν. ἃ. ἀένναον κυρίως μὲν 
τὸ ἀεὶ ἔν τῷ ῥεῖν καὶ νάειν ὄν᾽ νῦν δὲ τὸ αἰώνιόν φησιν. 

BCDEQ 6. ἀντὶ τοῦ ἀνελλιπῶς καὶ αἰωνίως παρὰ τῷ Zi τιμῶν- 
ται τῷ ἐν οὐρανῷ ὄντι. 

B(ODEQ 198. πότνια ᾿4γλαΐα: ἀπὸ τοῦ περὶ αὐτῶν λόγου 
μετῆλθεν ἐπὶ τὸν πρὸς αὐτάς. ^ b. ὦ σεμνὴ καὶ τιμία 
"Ayala, καὶ Εὐφροσύνη ἡ τοῖς ὕμνοις χαίρουσα, τοῦ τῶν 

BCDEQ ϑεῶν κρατίστου παῖδες Διός. 5123 5 σα. τὰ δὲ ὀνόματα τῶν 
τριῶν κατέλεξεν "Holodog (th. 906. 908)" 

τρεῖς δέ of Εὐρυνόμη Χάριτας τέκε καλλιπαρήους; 
᾿4γλαΐην τε καὶ Εὐφροσύνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν. 

--. B(ODEQ 208. χρατέστου παῖδες: οὐχ ὅτι κρατίστους ἔχουσι 
BEQ παῖδας, ἀλλ᾽ ὅτι αὐταὶ κράτισται παῖδές εἰσι" | νέαι" γάρ. 

BCEQ b. of πράτισται τῶν παίδων τῶν ϑεῶν. | c. ἢ τῶν κρα- 
τίστων ϑεῶν παῖδες. 9210 

BCEQ 21a. ἐπήκοοι: yívsóOs δηλονότε᾽ τοῦτο γὰρ λείπει. 
BCDEQ 288Ε0 1990 b. Θάλεια δὲ ἡ Χάρις παρὰ τὸ τεϑηλέναι 

ὅ Suid. ἀένναον. 
——— 

1 τοῦ Ax. om. C 2 sch. 16c ὁ δὲ νοῦς praem. Bv, ἄλ- 
Aog E | πλησίον — 8 "4zóllovos om. DO 3 ϑέμεναι D 
4 ἄφϑαρτον ν 6 sch. 16d post 16e E || ἀένν. δὲ Βν 7 ἀντὶ" 
DEO: ἢ ἀντὶ BCv || zi] πατρὶ zii BCv 8 οὐρανοῖς D 
9 αὐτῶν B: αὐτὸν CDEO || λόγον Qr* 10 sch. 19b ὁ δὲ λόγος 
praem. Bv, καί φησιν € 11 7] καὶ E 19 post sch. 19b 
add. ἑπήκοοι vov: λείπει γίνεσϑε (γένεσϑε E) BE; cfr. sch. 21a 

18 κατέλεξεν CE: καταλέγει θθν κατὰ λέξιν Bf, add. (post 
'Ho.) φησιν 14 τέκε Χάριτας Ὁ (0) 16 Θαλείην ΟΕ 
161. DEO: ἄλλως B ϑεῶν κρατίστου C. κρατιστόπαιδες expli- 
cari perspexit de Jongh 16.117 κρατίστου ἔχουσι παῖδες ἢ 
17 αὐταὶ Stephanus: αὗται {|πκράτιστοι CD || νέαι BO: ἔαι E 
18.19 ἢ τοῦ κρατίστου τῶν 4. x. εἶσιν (del C) ἢ (ἤγουν C?) 
τοῦ Διὸς, ὃ κρεῖττον C 19 [παῖδες] B. om. v 20 sch. 21a 
ἑπάκοοι νῦν praem. B || ἐπήκοοι γίνεσϑε δηλονότι EQ: ἑπήκ. νῦν 
γίνεσϑε Β ἐπ. γένεσϑε C || λείπει ΟΕΘ: λέγει Β 21 Θαλία DO || 
δὲ om. Cv || ἡ Χάρις] χωρὶς E — 21sq. τεϑηλέναι ποιεῖν τὴν uv. 



TT --—ÓÁ 

Olymp. XIV 16— 27 393 

τὴν μνήμην τῶν εὖ πεπονϑότων. c. τὸ δὲ ἰδοῖσα ἔνιοί DEQ 
φασι πρὸς τὴν τρίτην Θαλίαν λέγεσϑαι. ἃ. τὸ ἰδοῖσα BCDEQ 
κοινὸν ἐπὶ ὕλων' ἰδοῖσα ὦ Εὐφροσύνη, ἰδοῖσα ὦ Θάλεια, 
ἰδοῖσα ὦ ᾿Δ4γλαΐα. ϑεασάμεναι τοῦτον τὸν χορὸν σὺν εὖ- 

'5 μενεῖ τύχῃ εὐκόλως χορεύοντα, ἀπὸ κοινοῦ, ἐπήκοοι γίένεσϑε. 
e. ἔνιοι δέ φασι πρὸς τὴν τρίτην Θάλειαν τοῦτο λέ- Βο 

γεσϑαι. 30} 5 ἔ ὅτι δὲ τρεῖς εἰσι, καὶ "Holoóog ἐν Θεο- BEQ 
γονίᾳ (1. 1.) λέγει. seBEQ 

288. (im εὐμενεῖ τύχα! ἐπ᾽ εὐδαιμονίᾳ καὶ sÜ- BEQ 
10 μοιρέᾳ. 32108Ε0 ' 

23b. τὸ κοῦφα βιβῶντα ἀντὶ τοῦ εὐκόλως προβαί- c 
γοντα. 6. ἐν Δυδῷ τρόπῳ καὶ ῥυϑμῷ καὶ μουσικῇ. 2186 

208. ἐν μελέταις τε ἀείδων: ἐπιμελείαις" ἔνϑεν καὶ BEQ 
ἡ μέλισσα τὸ ξῷον, ὃν ἐπιμελέστατον. — b. ἦλθον οὖν, φη- BCE 

15 σιν, ὑμνήσων τὸν ᾿4“σώπιχον ἐμμελῶς καὶ ἡδέως. 4956 
272. (ἔμολον:) ὅρα τὸ μέτρον. pe! 
27b. Ὀλυμπιόνικος & Μινυεία: Ὀρχομενὸς γὰρ Mi- ptg. 

νύειος πόλις. 6. ὃ δὲ ᾿Αρίσταρχος" ἰδίως, φησὶ, προτάξας BcDEQ 
τὰ ὀνόματα τῶν Χαρίτων ἑνικῶς ἐφώνησε' σεῦ ἕκατι, ὦ 

30 Χάρι. προσφωνοῦσί τε of ποιηταὶ τοὺς χοροὺς τοὺς ἐκ πλή- 
ϑους συνεστῶτας ἑνικῶς. βεβιασμένον οὖν νυνὶ προτάξαντα 
τὰ ὀνόματα λέγειν ἕκατί σου ἑνικῶς. ἃ. ἢ ὅτε πρὸς αὖ- gpEQ 

2 sch. 21d ἄλλως praem. EQ || τὸ δὲ ἰδοῖσα BC 8 κοι- 
νῶς DO || ἰδοῖσα ὦ 'E. — 4 ᾽4γλ. om. D || ἰδοῦσα ubique C, bis 
B | σωφροσύνη [B]g 4 χορὸν] χρόνον D ὕμνον ἢ b εὖ- 
κόλως] οὐχ ὅλως E | κοινοῦ] κοινοῦ δὲ E (ἀπὸ x. γὰρ τοῦτο C, 
post γένεσθε) [ γένεσϑε E 7.8 μαρτυρεῖ ἐν Θεογ. Θ 9 1. ad- 
didi 9.10 καὶ εὐμοιῖρ. om. E || éxl εὐμοιρ. καὶ εὐδ, 11 τὸ 
05: τῷ C! 12 μουσικῷ: ego ^ 18 1] ἀείδων ἕἔμολον C || ve 
om. Bv | ΤΕΥ εν E: ἤτοι ἐπιμ. Bv om. Q 14 sch. 26b 
ἔμελλον (ἃ. e. ἔμολον) praem. E || oóv — 16 τὸν] lac. E (καὶ γὰρ 
A9o» C, om. οὖν φησιν) 16 4cóziov CE || ἐμμελῶς CE: εὐ- 

μελῶς Bv 1717 ἁἀμινύεια D ἀμινυεία E & μινύδια .ἐ 17.18 Μι- 
γνύειος πόλις E: ἡ Μινύεια ποίησις D. Μινύειος ἡ ποίησις ἢ 
18—922 parum integra 18 τὸ σεῦ ἕκατι ὁ μὲν Ao. ἀντὶ τοῦ 
ὑμῶν φησιν εἶναι" ἰδίως γάρ φησι προστάξας C || ἰδίους E 
19 ἑνικῶς — 21 συνεστῶτας om. ΕΒ 19 σεῦ --- 20 Χάρι om. C 
20 τε BDO: γὰρ δὲ Beck (Schroeder) | (xol τοὺς z.? Schroe- 
der 22 "i ὄνομα DEO || λέγει DQ || &xexi — p. 394,1 vixng. 
om. D 22 ἢ B: om. EQ 
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τὰν λέγει τὸν νικηφόρον. 9. ὁ δὲ νοῦς διότε τούτον δρα- 
μάντος ἔδοξεν Ὀλυματεόνικος ἀναγορεύεσθαι ἡ τῶν Mivvüw 
πόλες σοῦ ἕνεκεν. τὸ δὲ σοῦ ὡς πρὸς ἑκάστην ἰδίᾳ. καὶ 

BEQ τοῦτο οὖν κοινὸν ὅλων. 3.0 ἔ, σοῦ ἕκατι, ὦ νικηφόρε. 
g. ἢ πρὸς μίαν τῶν Χαρίτων ἀπὸ τοῦ πλήϑους μετ- 5 

C ἔβη. «θα. 9 δ. οὗ δὲ τὸ ἕκατε σοῦ ὡς πρὸς μίαν éxd- 
στην ἰδίᾳ. ἢ πρὸς αὐτὸν τὸν νικηφόρον᾽ ὅτι σοῦ ἕνεχεν, 
᾿ἀσώπιχε, ἔνδοξός ἐστιν ἡ ΜΜἽηινυείη ij τε Ὀρχομενὸς ὡς νική- 
Gevrog. : 

B(OEQ 288. μελαντειχέα νῦν δόμον Φερσεφόνας ἐλϑὲ 10 
᾿4χοῖ: παραγεμοῦ πρὸς τὸν σκοτεινὸν olxov, ᾧ Φήμη καὶ 
Hyó6, διηγησομένῃη καὶ ἀγγελοῦσα τὴν καλλίστην ἀγγελίαν 

EQ τῷ πατρὶ ᾿Ασωπίχου Kleodéug. ^ b. οἰκείως τὸν δόμον τῆς 
Περσεφόνης μελαντειχέα εἶπεν. 5319 

DpEQ 2280. μελαντειχέα δόμον ἐλθὲ ᾿Αγοῖς ἐλθὲ νῦν, 15 
Ἠχὼ, εἰς τὸν τῆς Περσεφόνης δόμον, ἵνα τὸν Κλεόδαμον 

B(0)DEQ ἰδοῦσα [περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἴπῃς ὅτε ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
ἐστεφάνωσε τὴν χαίτην, τουτέστιν, ἵν᾽ εἴπῃς αὐτῷ τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ νενικηκέναι καὶ νεώτερον ἐόντα. 4. ἐν τῇ ἐνδὸ- 
ξοτάτῃ Ὀλυμπίᾳ ἐστέφθαι τοῖς τῆς ἀϑλήσεως στέμμασι τὰς 30 
κόμας τὰς νεωτέρας αὐτοῦ. ἀπὸ μέρους δὲ τὸ τῆς ἡλικίας 
νέον λέγει. 3550 

Ε 88. κόλποις παρ᾽ εὐδόξοιο Πίσας: ἐν Ὀλυμπίᾳ. 

1 διότι) διὰ E || vosvov] τοῦ D 2 Ὀλυμπιόνικος Beck: 
σολύνικος BB ὁ πολύνικος DEO 8 σοῦ ἕνεκεν τὸ δὲ σοῦ 
DEO: τὸ δὲ σοῦ ἕνεκεν Bv || ἑκάστου DQ 4 οὖν DEO: μὲν 
Bv | σοῦ ἕκατι ὦ νικηφόρε EQ: ἔνιοι δὲ τὸ σεῦ ἕκατι, ἀντὶ τοῦ 
σοῦ ἕνεκεν, ὦ νικηφόρε Βν 8.᾿Ασώπιχος [10 νῦν] νῦν τὸν E 

10.11 d. ἐλϑὲ Ἀχοῆ οὰ. EQ 11 παραγενοῦ EQ: παραγενοῦ 
νῦν φησιν BCv πρὸς EO: εἰς BCv (| οἶκον EQ: τῆς Περσε- 
φόνης οἶκον ΒΌν 12 διηγησαμένη καὶ ἀγγέλλουσα E. (ἀγγέλλ. 
et (0*7) | καλὴ E 18 οἰκείως τὸν δόμον ἢ: lac. E 15 ἐλ- 
ϑὲ ᾿Αχοῖ om. D νῦν DO: oóv Ε 16 τῆς om. DO. 17 si- 
πῃς om. Bv 18 αὐτῷ] αὐτοῦ Ql 19 αὐτοῦ BE: om. odd 
Mirco BD: ἐόντα δὲ ἢ ἐόντα καὶ E om. C 20 ἐστέφϑη 
ἐστέμφαι E 22 νέον] μέρος Ὦ 28— p. 395,2 sic E: ἐν 
ὀλυμπία lac. πτεροῖς ἐν τοῖς καλλικόϊποις παρ᾽ εὐδόξοιο πίσας 
τοῖς στεφάνοις λέγει" πτεροῖς δὲ εἶπε στεφάνου. ἐστεφάνωσε κυ- 
δίμων ἀέϑλων᾽" ἐπειδὴ --- στέφανος 



Olymp. XIV 27— 36 395 

35a. πτεροῖσιε: τοὺς στεφάνους λέγει᾽ ἐπειδὴ ἐπαί- CE 
ρει τοὺς νικῶντας ὃ στέφανος. b. ἢ παρόσον ὁ στε- Ο 
φανούμενος γάνυται καὶ οἷον ὑπόπτερος καὶ μετάρσιος γί- 
νεται, 

$5 Πινδάρου τέλος Ὀλυμπιονίκων. DGQ 
Πινδάρου ἐπινίκιοι Ὀλυμπιονικῶν. Β 

1 πτεροῖσι" πτερὰ νῦν τοὺς στεφάνους λέγει C 8 γάν- 
ψυται ὄ τέλος II. Ὀλ. 0 (bis) 

——— -.. ..-.-.-Ξ-. 
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| Wissenschaftliche Ausgaben 
griechischer und lateinisclrer Schriftsteller 

im Verlage von 

B. 6, Teubner £f in Leipzig. 
—— $t —À 

Sammlung wissenschaftIicher Commentare 
zu griechischen und rÜmischen Schriftstellern. 
Aetna. Von S, Sudhaus. geh. 4 6. —, in Leinw. geb. J£ 7.— 
LuerezBuch III. Von R. Heinze. geh. (4.—,in Leinw. geb. “(ὅ. --- 
Sophokles Elektra. Von G. Kaibel geh. A 6.—, in Leinw. 

geb. JA 1.— ΕΙΣ ΘΈΡΕΙ. 

Kritische und kommentierte Ausgaben. 
Neue Erscheinungen 1901—1908. 

Acta Apostolorum: s. Lucas. 
Demetrii Phalerei qui dicitur de elocutione libellus. Praefatus 

recensuit adnotavitque L. Radermacher. geh. «(( 5.— 
Didascaliae apostolorum fragmenta Veronensia Latina. Accedunt 

canonum qui dicuntur apostolorum et Aegyptiorum reliquiae. 
Ed. Edm.Hauler. Fasc. I: Praefatio, fragmenta, imagines. 
geh. μά 4.— 

Euangelium sec. Matthaeum cum var. lect. ed. Fr. Β] 8.68. geh.//£ 3.60. 
Euripidis fabulae edd. R. Prinz et N. Wecklein. geh. 
Vol I. P. I: Medea. Ed.II. | Vol IL.P.III: Bacchae. Jf 3.— 

A 3.40. » ll, IV: Heraclidae. //.2.— 
» fL. , Il: Alcestis. Ed. II. | ,, IL, V: Hercules. fé 2.40. 

“4. 1.80. » Il.,, VI: Iphig. Aul. “μέ 2.80. 
» I. ,1II: Hecuba. £1.60. | ,, III.,, I: Andromacha. Jf. 2.40. 
» L 41V: Electra. J£. 2.— | ,IIL,, II: Hippolytus./f. 2.80. 
» l., V:Ion. A 3.80. » ΠῚ.,, III: Orestes. οί 2.80. 
» L , VI: Helens. Jf 8.— ,» ΠῚ. IV: Phoenissae. υἱέ 2.80. 
» 1 ,VII: Cyclops. /£1.40. | ,, IIL,, V: Troades. 42.80. 
» IL. ,I:Iphig.Taur./£2.40. | ,, III. ,, VI: Khesus. 4. 3.60. 
» ll. , II: Supplic. J£ 2.— 

Gramnatiei Graeci. Pars III. Scholia in Dionysii Thracis artem 
grammaticam rec. À. Hilgard. geh. f 36.— 

Hesiodi carmina. Accedit Homeri et Hesiodi certamen. Rec. 
À. Rzach. geh. Mf. 18.— 

Homerl carmina. Recensuit et selecta lectionis varietate instruxit 
À. Ludwich. Pars prior: Ilias. Vol, prius. geh. A4 16. --- 

Q. Horati Flaeci opera reco. O. Keller et A Holder. Vol. I. 
Carminum libri IV, Epodon liber, Carmen saeculare. Iterum 
rec. O. K eller. geh. C12. —. Vol.IL, Fasc.I. Sermonum libri II. 
geh.Af(A . —. Vol.IL, Fasc.II. Epistulae, De arte poetica. geh.Af£.6 .— 

[Lueas.] Acta Apostolorum s. L. ad Theophilum lib. aiter. Sec. 
formam quae vid. Romanam rec. Fr. Blass. geh. JK 2.— 

[—)] Evangelium sec, Lucam s. L. ad Theoph. lib. prior. Sec. 
formam quae vid. Romanam rec. Fr. Blass. geh. ./ 4.— 

Pindari carmina prolegg.et comm.instr.ed. W. Christ. geh. (14. — 
—— -——— ed. Schroeder. Ed. V. geh. Jf 14.— 
Platonis Sophista ed. O. Apelt. geh. JA. 5.60. 
Statius' Silvae, herausg. Ὁ. erkl. v. Fr. Vollmer. geh. A 16.— 
Stoicorum veterum fragmenta coll.I.abvA rni m. Vol.II. geh.//f 14.— 
Theophrasts Charaktere, hrsg., übers. u. erkl. v. d. Philol. Gesellsch. 

zu Leipzig. geh. Jf 6.— 
Thucydidis historiae rec. C. Hude. Tom. I. geh. /£.10. —. Tom. II. 

geh. «Καὶ 12.— 



Bibliotheca scriptorum 

Graecorum et Romanorum Teubneriana. 

Neue Erschoinungen. 

Augustini, S. Aureli, confessionum ll XIII rec. Kn0ó1ll geh. 
JA. 2.10, geb. Jf. 3.20. 

Demetrii Cydonii de contemnenda morte oratio ed. Henricus 
Deckelmann. :geh. (αὶ 1.—, geb. «Καὶ 1.40. 

Dionysii Haliearnasei opuscula edd. H. Usener et L. Rader- 
macher. Vol. I geh. (κί 6.—, geb. . 6.60. 

Donati quod fertur commentum "Terenti. Accedunt Eugraphi 
commentum et scholia Bembina. Rec. P. Wessner. Vol 1. 
geh. «Καὶ 10.—, geb. J 10.80. 

Gellii Noctium Atticarum libri XX. Post M. Hertz ed. C. Hosius. 
Vol I/IL geh. 4 6.80, geb. «Καὶ 8.— 

Sere Aeropolifae opera rec. A. Heisenberg. Vol L geh. 
: geb. A 9.— 

Herouis Alexandrini opera quae supers. omnia. Vol. IIL ed. 
H. Schóne. geh. JA. 8.—, geb. Jf. 9.— 

Heslodi carmina rec. A. Rzach. geh. J/f 1.50, geb. “ 2.— 
Hippocratis opera quae feruntur omnia. Vol. 11. Ex codicibus 

Italicis ed. H. Kuehlewein. geh. οί 5.—, geb. ff. 5.50. 
Incerti scriptoris Byzantini saeculi X liber de' re militari ed. 

R.Vári. geh. Jf 2.40. 
Lycurgi oratio in Leocratem. Post C. Scheibe ed. Fr. Blass. 

geh. J£ —.60, geb. f. —.90. 
Lysi&e orationes rec. Theodorus Thalheim. Ed. maior. geh. 

t. 3 geb. J(. 3.60. Ed. minor. geh. € 1.20, geb. ff. 1.60. 
Mulomedicins, Chironis, Claudii Hermeri, ed. E. Oder. geh. Jf 12.— 
Mythographi Graeci. Vol. IIl. Fasc. I. Pseudo- Eratosthenis 

Catasterismi rec. A. Olivieri. geh. Jf 1.90, geb. «Κα 1.60. 
—— — ——— "Vol. II. Fasc. I. Supplem. Parthenii Nicaeni quae 

supersunt ed. E. Martini. geh. A 2.40, geb. J/(. 2.80. 
——- —- Το]. 1. Fasc. II: Palaephati Περὶ ἀπίστων. Heracliti 

qui fertur libellus 17. «pl ἀπίστων. Excerpta Vaticana (vulgo Ano- 
nymus de incredibilibus). Ed.N.F esta. geh./( 2.80, geb../C3.20. 

Philostrati minoris imagines et Callistrati descriptiones edd. 
C. Schenkl et E. Reisch. geh. A 2.40, geb. f. 2.80. 

C. Plinii Caecilii Secundi epistularum libri novem. Epistularum 
ad Traianum liber. Panegyricus. Rec. C. F. W. Mueller. 
geh. ff. 2.80, geb. Jf. 3.40. 

Procli Diadoehi in Piatonis rem publicam commentarii ed. 
W.Kroll VolI. geh. J/5.—, geb. οἱ 5.60. Vol. 11. geh. 
Jf. 8.—, geb. Jf. 8.60. 

Pseudacronis scholia in Horatium vetustiora rec. O: Keller. 
Vol. I. geh. fé. 9.—, geb. f. 10.— 

Ptolemaei, Claudii. opera quae exstant omnia. Vol. I. ed. I. L. 
Heiberg. Pars II, libros VII— XIII continens. geh. 
WA 12.—, geb. Kt. 13.— 

Seriptores originum Constantinopolitanarum rec. Th. Preger. Fasc. 
prior. geh. μά 4.— 

Senecae, L. Annaei, tragoediae edd. R. Peiper et G. Richter. 
geh. J£. 5.60, geb. //f. 6.20. 

—— — ——— Supplementum ed. Fr. Haase. Accedit index rerum 
memorabilium. geh. J/& 1.80, geb. //f. 2.40. 

Statius, P. Pap. Vol. I. Silvae ed. Klotz. geh. A 2.—, geb. Jf 2.50. 
Thucydidis historiae rec. C. Hude. Vol. 1.11: libri I—VIII. Ed. 

minor. geh. f 2.40, geb. Jf. .3.60. 
——- ——— Ed. maior. geh. μέ 4.80, geb. f. 6.— 
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